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Το καλοκαίρι σημαίνει χαλάρωση, σημαίνει ταξίδι σε νέους ή 
αγαπημένους προορισμούς, εμπειρίες και συγκινήσεις. Καλοκαίρι 
σημαίνει διακοπές μόνο με τη Let’s Go Tours… 

Επιλέξτε ένα από τα προγράμματα διακοπών μας και ετοιμάστε 
βαλίτσες για τον αγαπημένο σας προορισμό με ένα από τα πολλά 
πακέτα διακοπών μας.

Απολαύστε τη πανέμορφη Ελλάδα και τα Ελληνικά Νησιά με 
απευθείας πτήσεις ή μια από τις καλοσχεδιασμένες οργανωμένες 
εκδρομές μας στην Ευρώπη, Ασία ή την Αμερική. 

Για τους λάτρεις της κρουαζιέρας, προτείνουμε για φέτος 
απολαυστικές κρουαζιέρες στην Ανατολική Μεσόγειο με τα 
κρουαζιερόπλοια πολυτελείας Rhapsody of the Seats της 
Royal Caribbean και MSC Lirica της MSC Cruises από Λεμεσό ή Fly 

& Cruise στη Μεσόγειο και τα Νορβηγικά Φιόρδ με τα ομορφότερα 
κρουαζιερόπλοια του κόσμου. 
Και για τους πιο εκλεκτικούς, προτείνουμε πακέτα στα μέτρα σας σε 
όλο τον κόσμο.
Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας είναι έτοιμο να σας 
εξυπηρετήσει για να επιλέξετε το ταξίδι που αρμόζει στα γούστα σας.
Όλα τα πακέτα μας είναι σχεδιασμένα με γνώμονα τον βιώσιμο 
τουρισμό (sustainable tourism), την προστασία του περιβάλλοντος 
και την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική στήριξη των τοπικών 
κοινοτήτων στους προορισμούς υποδοχής.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και 
αναμένουμε να σας εξυπηρετήσουμε.
Η ομάδα του Let’s Go Tours 
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Προνόμια Let’s Go Tours

ΔΩΡΕΑΝ PARKING 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Σε όλα τα πακέτα διακοπών και 
οργανωμένων εκδρομών με 

αναχώρηση από το αεροδρόμιο 
Λάρνακας για κρατήσεις μέχρι 

16/05/2022

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ 
ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗΣ

Μέχρι 10% έκπτωση σε επιλεγμένα 
πακέτα και αναχωρήσεις για 
κρατήσεις κατά την διάρκεια 

της έκθεσης «Ταξίδι 2022» μέχρι 
4/5/2022. Επικοινωνήστε μαζί μας 
για περισσότερες πληροφορίες. 

ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Με κάλυψη covid-19, ακύρωση 
ταξιδιού, ιατρικά και άλλα έξοδα. 

Συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα 
πακέτα διακοπών και οργανωμένες 

εκδρομές. Για καλύψεις βλέπε 
σελίδα 72.

eARly
booKING

Αγαπητοί ταξιδιώτες,
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή Λάρνακα-Ρόδος-Λάρνακα, Αποσκευή 
20kg και αποσκευή καμπίνας 8kg, 4 βράδια διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, Ασφάλεια 
ταξιδιού με κάλυψη covid

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:Τοπικός φόρος διανυκτέρευσης που είναι πληρωτέος στο ξενοδοχείο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

15, 22, 29/07, 05, 12, 19/08
Πτήσεις: Cyprus AirwAys
LCA - RHO CY462 12:30 - 13:40
RHO - LCA CY463 09:30 - 10:35

“Το Νησί των Ιπποτών” είναι ο πιο ηλιόλουστος τόπος στην Ευρώπη. Η παλιά πόλη της Ρόδου είναι μια γνήσια μεσαιωνική πόλη 
που περιβάλλεται από ψηλό αμυντικό τείχος. Είναι από τις λίγες μεσαιωνικές πόλεις που κατοικούνται ακόμα. Όταν περπατάμε 
στα λιθόστρωτα δρομάκια λες και βλέπουμε σιδερόφρακτους ιππότες να τα διασχίζουν έφιπποι και σαν να ακούμε την κλαγγή 
ατσάλινων σπαθιών. Ιδανικός τόπος για οικογενειακές διακοπές, με ωραίες παραλίες και φαγητό.

€349 €259 €189€239

€459 €349 €239€339

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

15, 22, 29/07

05, 12, 19/08

Kremasti memories studios 
Απέχει 300μ. από την παραλία της 
Κρεμαστής. Τα στούντιο και τα 
διαμερίσματα του Kremasti Memories είναι 
ευρύχωρα και περιλαμβάνουν κανονική ή 
μικρή κουζίνα και τραπεζαρία. Διαθέτουν 
επίσης ιδιωτικό μπάνιο. Ο κλιματισμός 
παρέχεται με επιπλέον χρέωση.

Διαθέτει πισίνα και μπαρ

rohh

€469 €359 €269€349

€489 €379 €279€369

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

15, 22, 29/07

05, 12, 19/08

athena hotel
Βρίσκεται στη πόλη της Ρόδου και 
απέχει 2 λεπτά με τα πόδια από την 
παραλία. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου 
σερβίρει πρωινό σε μπουφέ..Τα 
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
δορυφορική τηλεόραση και Wi-Fi 
Internet.

Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης μια εξωτερική πισίνα

B&Bhhh

€659 €449 €189€419

€719 €469 €189€439

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

15, 22/07

29/07, 05, 12, 19/08

Blue horizon
Βρίσκεται στην όμορφη αμμώδη 
παραλία της Ιαλυσού.Διαθέτει 
οικογενειακά δωμάτια , τέννις , 
εστιατόριο και μπαρ.

1 πισίνα, Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet , Δωρεάν χώρος στάθμευσης,Μπαρ

hBhhhh

€349 €259 €229€249
€399
€409

€289
€299

€239
€249

€279
€289

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

15/07

22, 29/07

05, 12, 19/08

achousa
Το Achousa Hotel βρίσκεται ανάμεσα 
σε καταπράσινους κήπους, στα 
περίχωρα του Φαληρακίου στη Ρόδο 
και διαθέτει πισίνα και ηλιόλουστη 
βεράντα με pool bar.

Πισίνα, Χώρος στάθμευσης, Δωρεάν wi-Fi, Μπαρ

rohh

€579 €399 €179€389
€649
€659

€479
€489

€179
€189

€449
€459

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

15/07

22, 29/07

05, 12, 19/08

Belair hotel
Περιοχή Ιξιάς, λίγα μόλις βήματα από 
την παραλία και ιδανικό μέρος για 
οικογένειες και ζευγάρια.
Στη περιοχή υπάρχουν πολλά 
εστιατόρια και μπαρ. 

2 πισίνες, Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet, Οικογενειακά δωμάτι, Δωρεάν χώρος στάθμευσης, Μπαρ

hBhhhh

RHO1

από

€259
σε 2κλινο

Ρόδος
5 ΜΕΡΕΣ 

Πακέτα διαθέσιμα και για άλλα καταλύματα
- επικοινωνήστε μαζί μας Τετράκλινα δωμάτια υπό ζήτηση

RQ: Υπό ζήτηση: NA: Μη Διαθέσιμο
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Σκιάθος

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

14, 21, 28/7, 04, 11, 18, 25/08
Πτήσεις: Cyprus AirwAys
LCA - jSi CY464 14:00 - 15:50
jSi - LCA CY465 16:50 - 18:30

Νησί των Σποράδων. Βρίσκεται ανάμεσα στη Σκόπελο, την Αλόννησο και τη Σκύρο. Το καταπράσινο αυτό νησί είναι ένα δείγμα 
φυσικού κάλλους, με τα δένδρα να το κατακλύζουν, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εδραίωση της ομορφιάς.Ιδανικό για 
αυτούς που αναζητούν καλό φαγητό και διασκέδαση.

JSI1

από

€369
σε 2κλινο

Σκιάθος
5 ΜΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή Λάρνακα-Σκιάθος-Λάρνακα, Αποσκευή 
20kg και αποσκευή καμπίνας 8kg, 4 βράδια διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, Μεταφορικά 
αεροδρόμιο-ξενοδοχείο - αεροδρόμιο, Ασφάλεια ταξιδιού με κάλυψη covid

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τοπικός φόρος διανυκτέρευσης που είναι πληρωτέος στο ξενοδοχείο

€1049 €659 €279€629

€1069 €679 €299€649

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

14, 21/07

04, 11, 18, 25/08

esperides Beach
Βρίσκεται στην περιοχή Αχλαδιές και 
μόλις 150μ. μακριά από την παραλία. 
Διαθέτει εστιατόριο, τένις, κομμωτήριο, 
θυρίδες χρηματοκιβωτίων. Τα δωμάτια 
είναι κλιματιζόμενα και διαθέτουν 
ψυγείο και πιστολάκι μαλιών.και 
δορυφορική TV 

Δωρεάν internet, χώρο στάθμευσης, Θαλάσια σπορ, πισίνα, μπαρ, σνακ μπαρ, 

hBhhhh

€749 €519 €359€469

€769 €539 €369€479

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

14, 21, 28/07, 25/ 8

04, 11, 18/08

sKiathos somnia
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην 
πόλη της Σκιάθου όπου μπορείτε 
να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από 
ταβέρνες, μπαρ, καφέ και καταστήματα.

Πισίνα, Δωρεάν wi-Fi, Μπαρ, Δωρεάν Χώρος στάθμευσης

rohhh

€559 €369 €269€369
€569
€609

€379
€449

€279
€289

€379
€399

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

14/07

21, 28/07

04, 11, 18, 25/08

Villa nefeli
Το Villa Nefeli, βρίσκεται σε 
απόσταση 50μ. από την αμμώδη 
παραλία Μάραθα στη Σκιάθο. Τα 
στούντιο και τα διαμερίσματα του 
Nefeli έχουν όμορφη διακόσμηση 
καθώς και μικρή κουζίνα με ψυγείο 
και εστίες μαγειρέματος.

Δωμάτια με κλιματισμό και τηλεόραση.

rohh

€629 €449 N/AN/A
€649
€499

€469
€389

N/A
N/A

N/A
N/A

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

14, 21, 28/07

04, 11, 18/08

25/08

thymis hotel town studios
Βρίσκεται στη πόλη της Σκιάθου . 
Διαθέτει κομψά στούντιο με δωρεάν 
Wi-Fi και επιπλωμένο μπαλκόνι και 
περιλαμβάνουν μικρή κουζίνα με 
εγκαταστάσεις μαγειρέματος, ψυγείο, 
τηλεόραση LCD. 

Πισίνα, Δωρεάν χώρος στάθμευσης, Μπάρ, στεγνωτήρα μαλλιών. Δωρεάν internet, κλιματισμός με πρόσθετη χρέωση 

rohhh

Δωρεάν parking, 1 πισίνα , Μπαρ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

€839 €559 €469Rq14/07
€859 €589 €489Rq21, 28/07
€879 €609 €499Rq04, 11, 18/08
€849 €569 €479Rq25/08

Kanapitsa mare
Βρίσκεται στη παραλία Kanapitsa με 
θέα στη θάλασσα ή θέα στο βουνό. 
Διαθέτει 53 καλαίσθητα δωμάτια, όλα 
διακοσμημένα σε απαλά χρώματα. 

rohhh

Πακέτα διαθέσιμα και για άλλα καταλύματα
- επικοινωνήστε μαζί μας Τετράκλινα δωμάτια υπό ζήτηση

RQ: Υπό ζήτηση: NA: Μη Διαθέσιμο

ΜΕ Πτήσή CYPRUS AIRWAYS
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

07, 14, 21, 28/07, 04, 11, 18, 25/08
Πτήσεις: Tus Air
LCA-jSi U8852 19:05 – 21:10
jSi–LCA U8853 21:40 – 23:25

Νησί των Σποράδων. Βρίσκεται ανάμεσα στη Σκόπελο, την Αλόννησο και τη Σκύρο. Το καταπράσινο αυτό νησί είναι ένα δείγμα 
φυσικού κάλλους, με τα δένδρα να το κατακλύζουν, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εδραίωση της ομορφιάς.Ιδανικό για 
αυτούς που αναζητούν καλό φαγητό και διασκέδαση.

JSI2

από

€419
σε 2κλινο

Σκιάθος
5 ΜΕΡΕΣ 

€559 €419 €329€399
€579
€599

€449
€469

€339
€359

€409
€429

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

07/07

14, 21, 28/07

04, 11, 18, 25/08

pandora apt
Βρίσκεται στην πόλη της Σκιάθου, σε 
απόσταση 300μ. από την παραλία Κολιός 
και 500μ. από την παραλία Βρωμόλιμνος. 
Ορισμένα περιλαμβάνουν κουζίνα με 
ψυγείο και φούρνο. Τα δωμάτια στο 
Pandora Studios Skiathos περιλαμβάνουν 
κλιματισμό και θυρίδα ασφαλείας.

Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet, Δωρεάν parking

rohhh

€719 €509 €319€499
€729
€749

€529
€549

€329
€339

€509
€529

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

07/07

14, 21, 28/07, 25/08

04, 11, 18/08

muses hotel
Βρίσκεται στην περιοχή Κουκουναριές 
και διαθέτει εξωτερική πισίνα και 
εστιατόριο. Προσφέρει μοντέρνα 
δωμάτια με μπαλκόνι και θέα 
στον κήπο και στη λίμνη. Στους 
κοινόχρηστους χώρους παρέχεται 
δωρεάν Wi-Fi.

Διαθέτει πισίνα, Μπαρ 

B&Bhhh

€789 €549 €389€499

€799 €559 €399€509

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

07/07

14, 21, 28/07, 04, 11, 
18, 25/08

sKiathos somnia
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην 
πόλη της Σκιάθου όπου μπορείτε 
να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από 
ταβέρνες, μπαρ, καφέ και καταστήματα.

Πισίνα, Δωρεάν wi-Fi, Μπαρ, Δωρεάν Χώρος στάθμευσης

rohhh

€779 €579 €399€539
€789
€929

€589
€659

€399
€399

€549
€599

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

07/07

14, 21, 28/07

04, 11, 18, 25/08

alKyon
Παραθαλάσιο ξενοδοχείο στη πόλη 
της Σκιάθου, Διαθέτει πισίνα, Τα 
κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν 
ψυγείο και ιδιωτικό μπάνιο με 
μπανιέρα. Παρέχονται θυρίδες 
ασφαλείας, με επιπλέον χρέωση.

Σνακ μπαρ, εστιατόριο, πισίνα, Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet

B&Bhhh

€1039 €675 €319€639
€1049
€1199

€685
€765

€319
€319

€649
€699

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

07/07

14, 21, 28/07

04, 11, 18, 25/08

sKiathos palace std i/V
Με εντυπωσιακή θέα στον κόλπο της 
παραλίας Κουκουναριές, το Skiathos 
Palace Hotel προσφέρει πισίνα με 
βεράντα ηλιοθεραπείας, μόλις 150μ. 
από την αμμώδη παραλία Μάραθα.

Πισίνα, Δωρεάν wi-Fi, Δωρεάν Χώρος στάθμευσης, Μπαρ, Εστιατόριο

B&Bhhhhh

Πακέτα διαθέσιμα και για άλλα καταλύματα
- επικοινωνήστε μαζί μας Τετράκλινα δωμάτια υπό ζήτηση

RQ: Υπό ζήτηση: NA: Μη Διαθέσιμο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή Λάρνακα-Σκιάθος-Λάρνακα, Αποσκευή 
20kg και αποσκευή καμπίνας 8kg, 4 βράδια διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, Μεταφορικά 
αεροδρόμιο-ξενοδοχείο - αεροδρόμιο, Ασφάλεια ταξιδιού με κάλυψη covid

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τοπικός φόρος διανυκτέρευσης που είναι πληρωτέος στο ξενοδοχείο

ΜΕ Πτήσή TUS AIR
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Σκιάθος

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

18, 25/07, 01, 08, 15, 22/ 8
Πτήσεις: Cyprus AirwAys
LCA-jSi CY464 14:00-15:00
jSi–LCA CY465 16:50-18:30

Νησί των Σποράδων. Βρίσκεται ανάμεσα στη Σκόπελο, την Αλόννησο και τη Σκύρο. Το καταπράσινο αυτό νησί είναι ένα δείγμα 
φυσικού κάλλους, με τα δένδρα να το κατακλύζουν, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εδραίωση της ομορφιάς.Ιδανικό για 
αυτούς που αναζητούν καλό φαγητό και διασκέδαση.

JSI3

από

€469
σε 2κλινο

Σκιάθος
8 ΜΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικό εισιτήριο με CYPRUS AiRWAYS Λάρνακα-Σκιάθος-Λάρνακα, 
Αποσκευή 20kg και αποσκευή καμπίνας 8kg, 7 βράδια διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 
Μεταφορικά αεροδρόμιο-ξενοδοχείο - αεροδρόμιο, Ασφάλεια ταξιδιού με κάλυψη covid

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τοπικός φόρος διανυκτέρευσης που είναι πληρωτέος στο ξενοδοχείο

€1559 €919 €289€849

€1849 €1069 €299€969

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

18, 25/07

01, 08, 15, 22/08

sKiathos palace std i/V
Με εντυπωσιακή θέα στον κόλπο της 
παραλίας Κουκουναριές, το Skiathos 
Palace Hotel προσφέρει πισίνα με 
βεράντα ηλιοθεραπείας, μόλις 150μ. 
από την αμμώδη παραλία Μάραθα.

Πισίνα, Δωρεάν wi-Fi, Δωρεάν Χώρος στάθμευσης, Μπαρ, Εστιατόριο

B&Bhhhhh

€799 €469 €289€459

€879 €589 €299€489

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

18, 25/07

01, 08, 15, 22/08

Villa nefeli
Το Villa Nefeli, βρίσκεται σε 
απόσταση 50μ. από την αμμώδη 
παραλία Μάραθα στη Σκιάθο. Τα 
στούντιο και τα διαμερίσματα του 
Nefeli έχουν όμορφη διακόσμηση 
καθώς και μικρή κουζίνα με ψυγείο 
και εστίες μαγειρέματος.

Δωμάτια με κλιματισμό και τηλεόραση.

rohh

€1119 €699 €399€599

€1129 €719 €419€619

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

18, 25/07

01, 08, 15, 22/08

sKiathos somnia
Βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην 
πόλη της Σκιάθου όπου μπορείτε 
να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από 
ταβέρνες, μπαρ, καφέ και καταστήματα.

Πισίνα, Δωρεάν wi-Fi, Μπαρ, Δωρεάν Χώρος στάθμευσης

rohhh

€1189 €739 €329€619

€1199 €759 €339€629

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

18, 25/07

01, 08, 15, 22/08

tomato Beach
Απέχει 30μ. από την αμμώδη παραλία 
Μεγάλη Άμμος.Παρέχεται δωρεάν 
Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Οι 
κλιματιζόμενες μονάδες περιβάλλονται 
από κήπο και προσφέρουν μπαλκόνι με 
θέα στο Αιγαίο Πέλαγος ή 

Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet, Μπαρ

B&Bhhh

€729 €499 €299€439
€739
€799

€509
€549

€309
€319

€449
€469

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

18/07

25/07

01, 08, 15, 22/08

pandora apts
Βρίσκεται στην πόλη της Σκιάθου, σε 
απόσταση 300μ. από την παραλία Κολιός 
και 500μ. από την παραλία Βρωμόλιμνος. 
Ορισμένα περιλαμβάνουν κουζίνα με 
ψυγείο και φούρνο. Τα δωμάτια στο 
Pandora Studios Skiathos περιλαμβάνουν 
κλιματισμό και θυρίδα ασφαλείας.

Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet, Δωρεάν parking

rohhh

Πακέτα διαθέσιμα και για άλλα καταλύματα
- επικοινωνήστε μαζί μας Τετράκλινα δωμάτια υπό ζήτηση

RQ: Υπό ζήτηση: NA: Μη Διαθέσιμο

ΜΕ Πτήσή CYPRUS AIRWAYS
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

11, 18, 25/07, 01, 08, 15, 22/08
Πτήσεις: Tus Air
LCA-jSi U8852 18:45-20:50
jSi–LCA U8853 21:40-23:25

Νησί των Σποράδων. Βρίσκεται ανάμεσα στη Σκόπελο, την Αλόννησο και τη Σκύρο. Το καταπράσινο αυτό νησί είναι ένα δείγμα 
φυσικού κάλλους, με τα δένδρα να το κατακλύζουν, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην εδραίωση της ομορφιάς.Ιδανικό για 
αυτούς που αναζητούν καλό φαγητό και διασκέδαση.

JSI4

από

€514
σε 2κλινο

Σκιάθος
8 ΜΕΡΕΣ 

€844 €514 €334€504

€924 €634 €344€534

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

11, 18, 25/07

01, 08, 15, 22/08

Villa nefeli
Το Villa Nefeli, βρίσκεται σε 
απόσταση 50μ. από την αμμώδη 
παραλία Μάραθα στη Σκιάθο. Τα 
στούντιο και τα διαμερίσματα του 
Nefeli έχουν όμορφη διακόσμηση 
καθώς και μικρή κουζίνα με ψυγείο 
και εστίες μαγειρέματος.

Δωμάτια με κλιματισμό και τηλεόραση.

rohh

€1044 €694 €289€654

€1064 €714 €299€4664

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

11, 18, 25/07

01, 08, 15, 22/08

muses hotel
Βρίσκεται στην περιοχή Κουκουναριές 
και διαθέτει εξωτερική πισίνα και 
εστιατόριο. Προσφέρει μοντέρνα 
δωμάτια με μπαλκόνι και θέα 
στον κήπο και στη λίμνη. Στους 
κοινόχρηστους χώρους παρέχεται 
δωρεάν Wi-Fi.

Διαθέτει πισίνα, Μπαρ 

B&Bhhh

€1144 €794 €474€734

€1394 €924 €484€824

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

11, 18, 25/07

01, 08, 15, 22/08

alKyon
Παραθαλάσιο ξενοδοχείο στη πόλη 
της Σκιάθου, Διαθέτει πισίνα, Τα 
κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν 
ψυγείο και ιδιωτικό μπάνιο με 
μπανιέρα. Παρέχονται θυρίδες 
ασφαλείας, με επιπλέον χρέωση.

Σνακ μπαρ, εστιατόριο, πισίνα, Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet

B&Bhhh

€1144 €744 €534N/A
€1174
€1414

€764
€874

€544
€604

N/A
N/A

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

11, 18/07

25/07

01, 08, 15, 22/08

arco hotel
Βρίσκεται σε απόσταση 80μ. από την 
παραλία της Αγίας Παρασκευής. Οι 
παροχές των δωματίων περιλαμβάνουν 
τηλεόραση και ψυγείο

parking, πισίνα, wi-Fi internet , Μπαρ 

B&Bhhh

Πακέτα διαθέσιμα και για άλλα καταλύματα
- επικοινωνήστε μαζί μας Τετράκλινα δωμάτια υπό ζήτηση

RQ: Υπό ζήτηση: NA: Μη Διαθέσιμο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικό εισιτήριο με TUS AiR Λάρνακα-Σκιάθος-Λάρνακα, Αποσκευή 20kg 
και αποσκευή καμπίνας 8kg, 7 βράδια διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, Μεταφορικά 
αεροδρόμιο - ξενοδοχείο - αεροδρόμιο, Ασφάλεια ταξιδιού με κάλυψη covid

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τοπικός φόρος διανυκτέρευσης που είναι πληρωτέος στο ξενοδοχείο

€1684 €1004 €334€944

€1704 €1024 €344€954

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

11, 18, 25/07

01, 08, 15, 22/08

esperides Beach
Βρίσκεται στην περιοχή Αχλαδιές και 
μόλις 150μ. μακριά από την παραλία. 
Διαθέτει εστιατόριο, τένις, κομμωτήριο, 
θυρίδες χρηματοκιβωτίων. Τα δωμάτια 
είναι κλιματιζόμενα και διαθέτουν 
ψυγείο και πιστολάκι μαλιών.και 
δορυφορική TV 

Δωρεάν internet, χώρο στάθμευσης, Θαλάσια σπορ, πισίνα, μπαρ, σνακ μπαρ, 

hBhhhh

ΜΕ Πτήσή TUS AIR
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

09, 16, 23, 30/07, 06, 13, 20, 27/08
Πτήσεις: Tus Air
LCA-PVK U8756 08:30-10:40
PVK–LCA U8757 13:35-15:45

Το μόνο που χρειάζεται για να χορτάσουν τα μάτια σας ομορφιά και το μυαλό σας εικόνες είναι ένα ταξίδι στη Πρέβεζα με τις 
τεράστιες παραλίες της και τα αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος αξιοθέατα της. Πολύ κοντά βρίσκεται η εξαιρετικά 
δημοφιλής Πάργα στην οποία μπορείται να ταξιδεύσετε οδικώς . Δεν την αποκαλούν τυχαία άλλωστε, «Πριγκίπισσα του Ιονίου», 
γιατί είναι γοητευτική, μοναδική, μυστηριώδης, με μακραίωνη ιστορία και ποικίλες φυσικές ομορφιές

PVK1

από

€499
σε 2κλινο

Πρέβεζα & Πάργα
5 ΜΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικό εισιτήριο με πτήση TUS AiR Λάρνακα-Πρέβεζα-Λάρνακα, 
Αποσκευή 20kg και αποσκευή καμπίνας 8kg, 4 βράδια διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 
Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Πρέβεζας.( Δεν προσφέρεται για πακέτα Πάργας )

Ασφάλεια ταξιδιού με κάλυψη covid

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τοπικός φόρος διανυκτερεύσης που είναι πληρωτέος στο ξενοδοχείο

RQ: Υπό ζήτηση: NA: Μη ΔιαθέσιμοΠακέτα διαθέσιμα και για άλλα καταλύματα
- επικοινωνήστε μαζί μας Τετράκλινα δωμάτια υπό ζήτηση

€629 €499 €319€459
€679
€699

€519
€539

€369
€389

€469
€489

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

09, 16, 23/07

30/07, 27/08

06, 13, 20/08

preVeza city
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο 
της Πρέβεζας και προσφέρει άνετα 
επιπλωμένα δωμάτια με δωρεάν 
ασύρματο internet και δωρεάν ιδιωτικό 
χώρο στάθμευσης.

Δωρεάν wi-Fi, χώρος στάθμευσης, εστιατόριο, μπάρ

B&Bhhh ΠΡΕΒΕΖΑ

€699 €559 Rq€539
€739
€759

€589
€609

Rq
Rq

€569
€589

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

09/07

16, 23, 30/07, 27/08

06, 13, 20/08

daluz Boutigue
Bρίσκεται 2,5χλμ. από το κέντρο της Πρέβεζας. 
Προσφέρει μονάδες με επιπλωμένο αίθριο 
με θέα στον κήπο όπως και οικογενειακά 
δωμάτια. Όλα τα στούντιο διαθέτουν 
δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, 
τζάκι και κλιματισμό. Περιλαμβάνουν μικρή 
κουζίνα, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών. 

Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi, χώρο στάθμευσης, 2 πισίνες, μπαρ, δωρεάν μεταφορά με μίνι λεωφορείο στις κοντινές παραλίες.

B&Bhhhh ΠΡΕΒΕΖΑ

€1429 €849 €419€769
€1629
€1649

€949
€969

€449
€469

€879
€899

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

09/07

16, 23, 30/07, 27/08

06, 13, 20/08

parga Beach resort
Παραθαλάσιο ξενοδοχείο και σε 
απόσταση 900μ. από το κέντρο της 
Πάργας. Προσφέρει ξαπλώστρες, 
παραθαλάσσιο εστιατόριο, καφέ, 
αθλητικές δραστηριότητες και κομψά 
δωμάτια. Διαθέτουν κλιματισμό, 
δωρεάν WiFi και τηλεόραση LCD..

Πισίνα , parking , δωρεάν wi-Fi internet ,Μπαρ

B&Bhhhhh ΠΑΡΓΑ

€649 €469 €349€429
€749
€769

€509
€529

€359
€379

€459
€479

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

09/07

16, 23, 30/07, 27/08

06, 13, 20/08

seKreto appartments parga
Καινούργιο συγκρότημα διαμερισμάτων 
σε στύλ μεζονέτας. Τα δωμάτια 
διαθέτουν κλιματιστικό 

Δωρεάν parking, wi-fi internet

rohhh ΠΑΡΓΑ

€669 €499 €329€499
€779
€859

€549
€599

€339
€349

€519
€569

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

09, 16/07

23, 30/07, 27/08

06, 13, 20/08

parga princess
Bρίσκεται 600μ. μακριά από την 
Παραλία Βάλτος και 550μ. από το 
Κάστρο της Πάργας. Επίσης παρέχει 
δωρεάν Wi-Fi και ενσύρματο internet 
σε όλους τους χώρους. Τα δωμάτια 
διααθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
μικρή κουζίνα και μίνι μπαρ

Δωρεάν χώρος στάθμευσης Οικογενειακά δωμάτια Μεταφορά από/ προς το αεροδρόμιο

B&Bhhh ΠΑΡΓΑ

Πρέβεζα & Πάργα
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

12, 19, 26/07, 02, 09, 16/08
Πτήσεις: Cyprus AirwAys
LCA PVK CY472 14:20 – 16:30
PVK-LCA CY473 17:30 – 19:30 

Το μόνο που χρειάζεται για να χορτάσουν τα μάτια σας ομορφιά και το μυαλό σας εικόνες είναι ένα ταξίδι στη Πρέβεζα με τις 
τεράστιες παραλίες της και τα αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος αξιοθέατα της. Πολύ κοντά βρίσκεται η εξαιρετικά 
δημοφιλής Πάργα στην οποία μπορείται να ταξιδεύσετε οδικώς . Δεν την αποκαλούν τυχαία άλλωστε, «Πριγκίπισσα του Ιονίου», 
γιατί είναι γοητευτική, μοναδική, μυστηριώδης, με μακραίωνη ιστορία και ποικίλες φυσικές ομορφιές

PVK2

από

€639
σε 2κλινο

Πρέβεζα & Πάργα
8 ΜΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή Λάρνακα-Σκιάθος-Λάρνακα, Αποσκευή 
20kg και αποσκευή καμπίνας 8kg, 7 βράδια διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, Μεταφορικά 
αεροδρόμιο-ξενοδοχείο - αεροδρόμιο, Ασφάλεια ταξιδιού με κάλυψη covid

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τοπικός φόρος διανυκτερεύσης που είναι πληρωτέος στο ξενοδοχείο

RQ: Υπό ζήτηση: NA: Μη Διαθέσιμο

ΕΠΙΠΡΟσθΕτΕσ ΑΝΑΧωΡήσΕΙσ ΜΕ TUS AIR στΙσ ΑΝΑΧωΡήσΕΙσ : 16, 23, 30/07, 06, 13, 20, 27/08 (ΖηΤηΣΤΕ ΠΛηΡΟφΟΡΙΕΣ & ΤΙΜΕΣ)
ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ: TUS AiRWAYS: LCA-PVK 18:45-20:50 PVK-LCA 21:40-23:25

ΠΡΕΒΕΖΑ

€1099 €759 €359€639
€1129
€1279

€779
€859

€409
€379

€669
€719

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

12, 19/07

26/07 

02, 09, 16/08 

dioni Boutique
Bρίσκεται 2,5χλμ. από το κέντρο της Πρέβεζας. 
Προσφέρει μονάδες με επιπλωμένο αίθριο 
με θέα στον κήπο όπως και οικογενειακά 
δωμάτια. Όλα τα στούντιο διαθέτουν 
δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, 
τζάκι και κλιματισμό. Περιλαμβάνουν μικρή 
κουζίνα, ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών. 

Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi, χώρο στάθμευσης, 2 πισίνες, μπαρ, δωρεάν μεταφορά με μίνι λεωφορείο στις κοντινές παραλίες.

B&Bhhhh ΠΡΕΒΕΖΑ

€2389 €1339 €559€1199
€2689
€2699

€1489
€1499

€589
€599

€1369
€1379

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

12/07

19/07

26/07, 02, 09, 16/08

parga Beach resort
Παραθαλάσιο ξενοδοχείο και σε 
απόσταση 900μ. από το κέντρο της 
Πάργας. Προσφέρει ξαπλώστρες, 
παραθαλάσσιο εστιατόριο, καφέ, 
αθλητικές δραστηριότητες και κομψά 
δωμάτια. Διαθέτουν κλιματισμό, 
δωρεάν WiFi και τηλεόραση LCD..

Πισίνα , parking , δωρεάν wi-Fi internet ,Μπαρ

B&Bhhhhh ΠΑΡΓΑ

€969 €639 €399€559
€1099
€1119

€699
€719

€409
€419

€599
€619

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

12/07

19,26/07

02, 09, 16/08

seKreto appartments parga
Καινούργιο συγκρότημα διαμερισμάτων 
σε στύλ μεζονέτας. Τα δωμάτια 
διαθέτουν κλιματιστικό 

Δωρεάν parking, wi-fi internet

rohhh ΠΑΡΓΑ

€859 €639 €359€569

€879 €699 €379€609

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

12, 19, 26/07

02, 09, 16/08

preVeza city
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο 
της Πρέβεζας και προσφέρει άνετα 
επιπλωμένα δωμάτια με δωρεάν 
ασύρματο internet και δωρεάν ιδιωτικό 
χώρο στάθμευσης.

Δωρεάν wiFi, χώρος στάθμευσης, Εστιατόριο, Μπαρ

B&Bhhh

ΠΑΡΓΑ

Δωρεάν χώρος στάθμευσης Οικογενειακά δωμάτια Μεταφορά από/ προς το αεροδρόμιο

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

€989 €679 €379€68912/07
€1099 €729 €379€70919/07
€1189 €779 €389€73926/07
€1299 €839 €399€77902, 09, 16/08

parga princess
Bρίσκεται 600μ. μακριά από την 
Παραλία Βάλτος και 550μ. από το 
Κάστρο της Πάργας. Επίσης παρέχει 
δωρεάν Wi-Fi και ενσύρματο internet 
σε όλους τους χώρους. Τα δωμάτια 
διααθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, 
μικρή κουζίνα και μίνι μπαρ

rohhh

Πακέτα διαθέσιμα και για άλλα καταλύματα
- επικοινωνήστε μαζί μας Τετράκλινα δωμάτια υπό ζήτηση
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Λευκάδα & Σύβοτα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

09, 16, 23, 30/07, 06, 13, 20, 28/08
Πτήσεις: Tus Air
LCA-PVK U8756 08:30 - 10:40 
PVK-LCA U8757 13:55 - 15:45

PVK3

από

€459
σε 2κλινο

Λευκάδα & Σύβοτα
5 ΜΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικό εισιτήριο με πτήση TUS Airways Λάρνακα-Πρέβεζα-Λάρνακα, 
Αποσκευή 20kg και αποσκευή καμπίνας 8kg, 4 βράδια διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 
Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Πρέβεζας.(Δεν προσφέρεται για πακέτα στα Σύβοτα), 
Ασφάλεια ταξιδιού με κάλυψη covid

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:Τοπικός φόρος διανυκτερεύσης που είναι πληρωτέος στο ξενοδοχείο

Δύο πανέμορφα μέρη όπου μπορείτε να ταξιδεύσετε οδικώς απο Πρέβεζα και που συνδυάζουν τα πάντα... Το νησί της 
Λευκάδας που συνδιάζει το βουνό με τη θάλασσα, την ηρεμία με την διασκέδαση και ο γραφικός οικισμός στα Σύβοτα που 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο «εξωτικούς» προορισμούς της Ελλάδας, με βασικό ατού μια θαλασσινή δαντέλα από 
κατάφυτες νησίδες, απλωτές παραλίες με τροπικά νερά, αλλά και απάνεμες, κρυφές αγκαλιές. 

€529 €459 €329€429
€549
€569

€479
€499

€339
€349

€449
€469

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

09, 16/07

23, 30/07, 27/08

06, 13, 20/08

aVra
Βρίσκεται στη περιοχή Λυγιά σε 
απόσταση περίπου 300μ. από την 
παραλία. Τα κλιματιζόμενα στούντιο 
του Avra είναι εξοπλισμένα με ψυγείο 
και τηλεόραση. Όλα περιλαμβάνουν 
ιδιωτικό μπαλκόνι και μπάνιο.

πισίνα Δωρεάν χώρος στάθμευσης Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet ,Μπαρ

B&Bhh ΛΕΥΚΑΔΑ

€619 €479 €399€439
€729
€749

€539
€559

€419
€429

€489
€509

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

09, 16/07

23, 30/07, 27/08

06, 13, 20/08

lefKo hotel Boutique
Απέχει 50μ. από την αμμώδη παραλία 
του Νυδριού και διαθέτει μεγάλη πισίνα 
και κλιματιζόμενα δωμάτια με μπαλκόνι. 
Τα δωμάτια έχουν τηλεόραση, θυρίδα 
ασφαλείας και στεγνωτήρα μαλλιών. 

Πισίνα, parking, Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet , Μπαρ

B&Bhhh ΛΕΥΚΑΔΑ

€989 €669 €349€659
€1079
€1099

€729
€749

€359
€379

€639
€659

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

09, 16/07

23, 30/07, 27/08

06, 13, 20/08

siVota diamond resort
Βρίσκεται στα Σύβοτα, σε απόσταση 
750μ. από την παραλία Γαλλικός Μώλος. 
Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, 
βραστήρα, ψυγείο, μίνι μπαρ, θυρίδα 
ασφαλείας, τηλεόραση, 

Εστιατόριο, δωρεάν parking , εξωτερική πισίνα και γυμναστήριο, μπαρ Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet

B&Bhhhhh ΣΥΒΟΤΑ

€919 €639 €379€569
€1089
€1109

€729
€759

€389
€399

€629
€659

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

09/07

16, 23, 30/07, 27/08

06, 13, 20/08

porto galini
Βρίσκεται στη Νικιάνα, και σε 
απόσταση 4χλμ. από το Νυδρί. Όλα 
τα κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν 
δορυφορική τηλεόραση , θυρίδα 
ασφαλείας, μίνι μπαρ παντόφλες και 
στεγνωτήρα μαλλιών.

4 πισίνες μπροστά στην παραλία, Δωρεάν parking, Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet , Μπαρ

B&Bhhhh ΛΕΥΚΑΔΑ

€649 €459 €329€419
€719
€739

€499
€519

€329
€349

€449
€469

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

09/07

16, 23, 30/07, 27/08

06, 13, 20/08

aelia hotel
Βρίσκεται στη Βαλτή, σε απόσταση 
250μ. από την παραλία Συκιά και 1,4χλμ. 
από την παραλία Βάλτη. Ορισμένες 
μονάδες διαθέτουν δορυφορική 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης, πλήρως 
εξοπλισμένη κουζίνα με ψυγείο και 
στεγνωτήρα μαλλιών.

Δωρεάν wi-Fi , πισίνα.

B&Bhhh ΣΥΒΟΤΑ

RQ: Υπό ζήτηση: NA: Μη Διαθέσιμο

ΜΕ Πτήσή TUS AIR

12 | Καλοκαίρι 2022



€719 €595 €369€539
€795
€815

€615
€635

€369
€389

€565
€585

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

12/07

19, 26/07

02, 09, 16/08

aVra
Βρίσκεται στη περιοχή Λυγιά σε 
απόσταση περίπου 300μ. από την 
παραλία. Τα κλιματιζόμενα στούντιο 
του Avra είναι εξοπλισμένα με ψυγείο 
και τηλεόραση. Όλα περιλαμβάνουν 
ιδιωτικό μπαλκόνι και μπάνιο.

πισίνα Δωρεάν χώρος στάθμευσης Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet ,Μπαρ

B&Bhh ΛΕΥΚΑΔΑ

€1399 €899 €449€789
€1699
€1719

€1049
€1069

€459
€479

€889
€909

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

12/07

19, 26/07

02, 09, 16/08

porto galini
Βρίσκεται στη Νικιάνα, και σε 
απόσταση 4χλμ. από το Νυδρί. Όλα 
τα κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν 
δορυφορική τηλεόραση , θυρίδα 
ασφαλείας, μίνι μπαρ παντόφλες και 
στεγνωτήρα μαλλιών.

4 πισίνες μπροστά στην παραλία, Δωρεάν parking, Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet , Μπαρ

B&Bhhhh ΛΕΥΚΑΔΑ

€969 €639 €399€559
€1099
€1119

€699
€719

€409
€419

€599
€619

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

12/07

19, 26/07

02, 09, 16/08

aelia hotel
Βρίσκεται στη Βαλτή, σε απόσταση 
250μ. από την παραλία Συκιά και 1,4χλμ. 
από την παραλία Βάλτη. Ορισμένες 
μονάδες διαθέτουν δορυφορική 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης, πλήρως 
εξοπλισμένη κουζίνα με ψυγείο και 
στεγνωτήρα μαλλιών.

Δωρεάν wi-Fi , πισίνα.

B&Bhhh ΣΥΒΟΤΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

12, 19, 26/07, 02, 09, 16/8
Πτήσεις: Cyprus AirwAys
LCA PVK CY472 14:20 – 16:30
PVK-LCA CY473 17:30 – 19:30 

PVK4

από

€595
σε 2κλινο

Λευκάδα & Σύβοτα
8 ΜΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικό εισιτήριο με πτήση TUS Airways Λάρνακα-Πρέβεζα-Λάρνακα, 
Αποσκευή 20kg και αποσκευή καμπίνας 8kg, 7 βράδια διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 
Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Πρέβεζας.(Δεν προσφέρεται για πακέτα στα Σύβοτα), 
Ασφάλεια ταξιδιού με κάλυψη covid

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:Τοπικός φόρος διανυκτερεύσης που είναι πληρωτέος στο ξενοδοχείο

Δύο πανέμορφα μέρη όπου μπορείτε να ταξιδεύσετε οδικώς απο Πρέβεζα και που συνδυάζουν τα πάντα... Το νησί της 
Λευκάδας που συνδιάζει το βουνό με τη θάλασσα, την ηρεμία με την διασκέδαση και ο γραφικός οικισμός στα Σύβοτα που 
συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο «εξωτικούς» προορισμούς της Ελλάδας, με βασικό ατού μια θαλασσινή δαντέλα από 
κατάφυτες νησίδες, απλωτές παραλίες με τροπικά νερά, αλλά και απάνεμες, κρυφές αγκαλιές. 

RQ: Υπό ζήτηση: NA: Μη Διαθέσιμο

ΛΕΥΚΑΔΑ

Δωρεάν wi-Fi, Εστιατόριο, Μπαρ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

€879 €629 €479€54912/07
€989 €689 €489€58919/07

€1049 €729 €509€63926/07
€1069 €749 €519€65902, 09, 16/08

lefKo hotel Boutique
Απέχει 50μ. από την αμμώδη παραλία 
του Νυδριού και διαθέτει μεγάλη πισίνα 
και κλιματιζόμενα δωμάτια με μπαλκόνι. 
Τα δωμάτια έχουν τηλεόραση, θυρίδα 
ασφαλείας και στεγνωτήρα μαλλιών. 

B&Bhhh

€879 €709 €369€619

€899 €739 €379€639

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

12/07

19, 26/07, 02, 09, 16/08

mega ammos
Βρίσκεται σε απόσταση 400μ. από την 
Παραλία Μικρή Άμμος. Προσφέρει 
γυμναστήριο και διαθέτει οικογενειακά 
δωμάτια και βεράντα.

Πισίνα Δωρεάν parking , δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet, Μπαρ

B&Bhhh ΣΥΒΟΤΑ

ΕΠΙΠΡΟσθΕτΕσ ΑΝΑΧωΡήσΕΙσ ΜΕ TUS AIR στΙσ ΑΝΑΧωΡήσΕΙσ : 16, 23, 30/07, 06, 13, 20, 27/08 (ΖηΤηΣΤΕ ΠΛηΡΟφΟΡΙΕΣ & ΤΙΜΕΣ)
ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ: TUS AiRWAYS: LCA-PVK 18:45-20:50 PVK-LCA 21:40-23:25

13Καλοκαίρι 2022 | 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή Λάρνακα-Καλαμάτα-Λάρνακα, 
Χειραποσκευή μέχρι 8kg 55 x 40 x 23 εκ ( Επιλέον αποσκευή αν χρειάζεται μέχρι 20 κιλά και κόστος 
40 ευρώ), βράδια διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, Μεταφορικά αεροδρόμιο-ξενοδοχείο 

- αεροδρόμιο, Ασφάλεια ταξιδιού με κάλυψη covid

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:Τοπικός φόρος διανυκτερεύσης που είναι πληρωτέος στο ξενοδοχείο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

16, 23, 30/7, 06, 13, 20/8
Πτήσεις: Tus AirwAys
LCA - KLX U8384 14:30 - 16:40
KLX - LCA U8385 17:30 - 19:20

Πρωτεύουσα του νομού και λιμάνι στο μυχό του Μεσσηνιακού κόλπου, η Kαλαμάτα με τη μακρά ιστορική διαδρομή - κατέχει 
τη θέση των αρχαίων Φαρών, πόλης που κατοικήθηκε από τους Προϊστορικούς ώς και τους Ρωμαϊκούς Χρόνους - είναι μια 
σύγχρονη πόλη, με καλή ρυμοτομία, αξιόλογη οικονομική, πνευματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα. Καλοδιατηρημένα 
νεοκλασικά, πλατείες, χώροι πρασίνου και η όμορφη παραλιακή ζώνη με την πλατιά αμμουδιά και τα πολυσύχναστα καφέ - 
εστιατόρια συνθέτουν τη γοητευτική εικόνα της πόλης

€1259 €879 €559€849

€1279 €899 €579€869

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

16, 23/07, 20/08

30/07, 06, 13/08

elite city resort
Bρίσκεται στην καρδιά του 
Μεσσηνιακού Κόλπου σε απόσταση 
λίγων μόλις λεπτών από την παραλία. 
Όλα τα δωμάτια είναι διακοσμημένα 
σε μοντέρνο στιλ και προσφέρουν 
δορυφορική τηλεόραση επίπεδης 
οθόνης και στεγνωτήρα μαλλιών

Πισίνα, Δωρεάν parking, εστιατόριο Μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, μπαρ

B&Bhhhh

KLX1

από

€449
σε 2κλινο

Καλαμάτα
8 ΜΕΡΕΣ 

Πακέτα διαθέσιμα και για άλλα καταλύματα
- επικοινωνήστε μαζί μας Τετράκλινα δωμάτια υπό ζήτηση

RQ: Υπό ζήτηση: NA: Μη Διαθέσιμο

€599 €489 €229€459
€619
€639

€499
€519

€229
€249

€459
€479

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

16/07

23/07, 20/08

30/07, 06, 13/08

galaxy hotel
Bρίσκεται στο εμπορικό κέντρο της 
Καλαμάτας, Διαθέτει εστιατόριο. Στα 
δωμάτια υπάρχει κλιματισμός και 
ψυγείο.

Προσφέρει Free wiFi, εστιατόριο, μπάρ 

B&Bhh

€559 €449 €309€399
€579
€599

€469
€489

€319
€329

€459
€479

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

16/07

23/07, 20/08

30/07, 06, 13/08

rex
Bρίσκεται στο εμπορικό και ιστορικό 
κέντρο της Καλαμάτας, Διαθέτει μεγάλα 
οικογενειακά δωμάτια,
Υπάρχει κλιμαστισμός στα δωμάτια. 

Προσφέρει δωρεάν wiFi στους κοινόχρηστους χώρους.

B&Bhhhh

€929 €629 N/AN/A
€969
€1129

€649
€739

N/A
N/A

N/A
N/A

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

16/07

23/07, 20/08

30/07, 06, 13/08

pharae palace
Βρίσκεται στην περίφημη παραλία της 
Καλαμάτας. Όλα τα δωμάτια προσφέρουν 
θέα στη θάλασσα και στο βουνό, 
επιπλωμένο μπαλκόνι και υπηρεσία 
δωματίου. Οι θέσεις στάθμευσης του 
ξενοδοχείου είναι περιορισμένες και 
παρέχονται κατόπιν κράτησης.

 Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet , μπάρ, κλιματισμός 

B&Bhhhh

€1159 €689 €229€649
€1169
€1189

€699
€719

€229
€239

€659
€679

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

16/07

23/07, 20/08

30/07, 06, 13/08

aKtis taygetos
Βρίσκεται στους πρόποδες του 
Ταΰγετου και λίγα μόλις μέτρα από 
την παραλία. Τα καταλύματα είναι 
εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης, μίνι ψυγείο, θυρίδα 
ασφαλείας, στεγνωτήρα μαλλιών και 
κλιματισμό. 

Πισίνα, Δωρεάν parking, Δωρεάν wi-Fi internet, Μπαρ

B&Bhhhh

14 | Καλοκαίρι 2022



Δωρεάν wi-Fi, Εστιατόριο, Μπαρ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

€559 €449 N/A€41911/07
€599 €459 N/A€43918, 25/07
€699 €509 N/A€48901, 08, 15/08
€679 €499 N/A€46922/08

narKissos
Το Narkissos Hotel απέχει μόλις 70μ. 
από τη μαύρη παραλία στο Καμάρι, 
ενώ σε απόσταση 3 λεπτών με τα πόδια 
υπάρχουν beach bar, εστιατόρια και 
καταστήματα.

B&Bhh

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή Λάρνακα-Σαντορίνη-Λάρνακα, Αποσκευή 
20kg και αποσκευή καμπίνας 8kg, 4 βράδια διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, Ασφάλεια 
ταξιδιού με κάλυψη covid

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:Τοπικός φόρος διανυκτερεύσης που είναι πληρωτέος στο ξενοδοχείο, 
Μεταφορικά αεροδρόμιο - ξενοδοχείο - αεροδρόμιο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

11, 18, 25/7, 01, 08, 15, 22/8
Πτήσεις: Cyprus AirwAys
LCA - jTR CY470 13:50 - 15:20
jTR - LCA CY471 09:45 - 11:05

Καλωσορίσατε στην Σαντορίνη, στο νησί του αγναντέματος της καλδέρας να σου κόβει την ανάσα, αυτό με το καλύτερο 
ηλιοβασίλεμα του Αιγαίου, με τα σπίτια χτισμένα το ένα πάνω στο άλλο στο φρύδι της καλδέρας. Στην Σαντορίνη, την πιο 
ρομαντική, τον τόπο τον ονειρεμένο για μαγικούς μήνες του μέλιτος ανάμεσα σε γη και ουρανό, ανάμεσα στο θεό και στην 
συντροφική ζωή που περιμένει τους νεόνυμφους εραστές να φανερωθούν μετά από ολόκληρες χιλιετίες θαμμένες κάτω από 
τόνους ηφαιστειακής στάχτης.

€819 €599 €439€549

€839 €619 €449€569

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

11, 18, 25/07

01, 08, 15, 22/08

new charoula
Το παραδοσιακά χτισμένο New Haroula 
βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στα 
Φηρά, λίγα μέτρα από την κεντρική 
πλατεία και την πλευρά της Καλντέρας. 
Προσφέρει εξωτερική πισίνα και μπαρ.

Πισίνα, Χώρος στάθμευσης, Δωρεάν wi-Fi, Μπαρ

B&Bhh

€639 €469 €379€439
€659
€679

€479
€499

€379
€399

€449
€469

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

11/07

18, 25/07

01, 08, 15, 22/08

alexandra hotel
Το Alexandra Hotel απέχει μόλις 80μ. 
από την παραλία Καμάρι και διαθέτει 
μια πισίνα που περιβάλλεται από μια 
πλακόστρωτη βεράντα με ξαπλώστρες 
και ψάθινες ομπρέλες. Σε μικρή 
απόσταση υπάρχουν πολλές ταβέρνες 
και καφέ.

Πισίνα, Δωρεάν Χώρος στάθμευσης, Δωρεάν wi-Fi, Μπαρ

B&Bhh

€839 €569 €339€489
€999
€1019

€649
€669

€339
€359

€549
€569

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

11/07

18, 25/07, 22/08

01, 08, 15/08

aegean View
Bρίσκεται στο Καμάρι και σε 
μικρή απόσταση απο τη παραλία. 
Τα κλιματιζόμενα στούντιο και 
διαμερίσματα διαθέτουν μικρή κουζίνα 
με ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, 
κλιματισμό

Πισίνα, Δωρεάν parking , δωρεάν wi-Fi internet, Μπαρ

rohhh

€939 €649 N/AN/A
€1099
€1109

€719
€729

N/A
N/A

N/A
N/A

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

11/07

18, 25/07, 22/08

01, 08, 15/08

splendour
Το Splendour Resort βρίσκεται στο 
Φηροστεφάνι.εις. Σε όλους τους 
χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi. Τα 
κλιματιζόμενα δωμάτια και οι σουίτες 
του περιλαμβάνουν ιδιωτικό μπαλκόνι, 
δορυφορική τηλεόραση, μίνι ψυγείο

Πισίνα, δωρεάν wi-Fi internet, δωρεάν parking, μπαρ Πλεονεκτήματα καταλύματος

B&Bhhhh

JTR1

από

€449
σε 2κλινο

Σαντορίνη
5 ΜΕΡΕΣ 

Πακέτα διαθέσιμα και για άλλα καταλύματα
- επικοινωνήστε μαζί μας Τετράκλινα δωμάτια υπό ζήτηση

RQ: Υπό ζήτηση: NA: Μη Διαθέσιμο

15Καλοκαίρι 2022 | 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή Λάρνακα-Μύκονος-Λάρνακα, Αποσκευή 
20kg και αποσκευή καμπίνας 8kg, 4 βράδια διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, Ασφάλεια 
ταξιδιού με κάλυψη covid

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:Τοπικός φόρος διανυκτερεύσης που είναι πληρωτέος στο ξενοδοχείο.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

13, 20, 27/07 ,03, 10, 17/08
Πτήσεις: Cyprus AirwAys
LCA - jMK CY474 05:05 - 06:35
jMK - LCA CY475 22:15 - 23:35

Ο πιο κοσμοπολίτικος προορισμός σε όλο το Αιγαίο, είναι παγκόσμια γνωστή για τις απίστευτα μεγάλες αμμουδιές της όπως και 
για την εκρηκτική νυκτερινή ζωή της. Η Μυκονος είναι ‘’σικ’’, είναι ‘’τρέντι’’. Δεν είναι να απορείς που όλα τα κρουαζιερόπλοια 
αγκυροβολούν στη Μύκονο έστω και για μια μέρα. 

€939 €649 €369€539

€969 €669 €379€549

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

13, 20, 27/07

03, 10, 17/08

marina Blue ornos studios 
Απέχει 10 λεπτά με τα πόδια από την 
Παραλία του Ορνού . Προσφέρει στούντιο 
με δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων και 
μερική θέα στη θάλασσα ή στην ενδοχώρα. Τα 
στούντιο του έχουν τηλεόραση και κλιματισμό. 
Περιλαμβάνουν μικρή κουζίνα, ψυγείο. Όλες οι 
μονάδες διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα.

Δωμάτια με θέα στην πόλη, ΔΩΡΕΑΝ πάρκινγκ

roSTU

€1099 €669 €399€599

€1129 €709 €409€609

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

13, 20, 27/07

03, 10, 17/08

gorgona
Βρίσκεται σε μια προνομιακή 
τοποθεσία στο ήσυχο Ταγκού, κοντά 
στην πόλη της Μυκόνου. Η υπαίθρια 
βεράντα προσφέρει εκπληκτική θέα στο 
Αιγαίο πέλαγος και το ηλιοβασίλεμα.
Προσφέρει άνετα δωμάτια με 
κλιματισμό και ιδιωτικό μπαλκόνι. 

Πισίνα, δωρεάν wi-Fi internet, δωρεάν parking, μπαρ

B&Bhh

€1289 €789 €559€719

€1309 €809 €569€739

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

13, 20, 27/07

03, 10, 17/08

pelican Bay art
Αυτό το κατάλυμα απέχει 4 λεπτά με τα 
πόδια από την παραλία. Όλα τα δωμάτια 
διαθέτουν μπαλκόνι ή βεράντα με θέα 
στη θάλασσα από την αριστερή πλευρά. 
Στο πλήρως κλιματιζόμενο lobby lounge 
θα βρείτε δορυφορική τηλεόραση με 
καλωδιακά κανάλια σε πέντε γλώσσες. 

Πισίνα, δωρεάν wi-Fi internet, δωρεάν parking, μπαρ

B&Bhhhh

€959 €649 Rq€559
€1159
€1179

€729
€749

Rq
Rq

€609
€629

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

13, 20/07

27/07

03, 10, 17/08

olia
Απέχει 200μ. από το λιμάνι του Τούρλου και 
περιλαμβάνει εξωτερική πισίνα και σνακ μπαρ. 
Τα κλιματιζόμενα δωμάτιά του περιλαμβάνουν 
βεράντα ή μπαλκόνι, με θέα στον κήπο ή το 
Αιγαίο Πέλαγος και διαθέτουν δορυφορική 
τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας και ψυγείο, 
στεγνωτήρας μαλλιών.

Πισίνα, Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet, Μπαρ, δωρεάν παρκινγκ

B&Bhhh

€1059 €719 N/A€679
€1279
€1299

€839
€859

N/A
N/A

€789
€799

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

13/07

20, 27/07

03, 10, 17/08

Vienulas garden
Βρίσκεται στη ζωντανή πόλη της 
Μυκόνου, σε απόσταση 1χλμ. από την 
παραλία Μεγάλη Άμμος, Τα δωμάτια 
του είναι κλιματιζόμενα και περιέχουν 
τηλεόραση ,ψυγείο, 

Πισίνα, δωρεάν wi-Fi internet, δωρεάν parking, mπαρ

B&Bhhhh

JMK1

από

€649
σε 2κλινο

Μύκονος
5 ΜΕΡΕΣ 

Πακέτα διαθέσιμα και για άλλα καταλύματα
- επικοινωνήστε μαζί μας Τετράκλινα δωμάτια υπό ζήτηση

RQ: Υπό ζήτηση: NA: Μη Διαθέσιμο
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€899 €655 €499€625

€755 €599 €479€585

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

13, 20, 27/07, 03, 10, 
17/08

24/08

MIRABEL HOTEL (STD)
Βρίσκεται στο Αργοστόλι. Τα 
καταλύματα του διαθέτουν μπαλκόνι, 
κλιματισμό και δορυφορική τηλεόραση. 
Το λόμπι του ξενοδοχείου είναι 
ευρύχωρο και περιλαμβάνει ένα lounge 
με τηλεόραση, επιτραπέζια παιχνίδια 
και Wi-Fi.

Δωρεάν χώρος στάθμευσης, δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet, οικογενειακά δωμάτια, μπαρ

B&Bhhh

€919 €629 €389€549

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

13, 20, 27/07, 03, 10, 
17, 24/08

KeKatos studios
Βρίσκεται στη Λάσση, σε απόσταση 
300μ. από την παραλία Μακρύς Γιαλός. 
Οι μονάδες διαθέτουν κλιματισμό, 
πλήρως εξοπλισμένη μικρή κουζίνα, 
τηλεόραση και ιδιωτικό μπάνιο με 
ντους, ψυγείο. 

Πισίνα, Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet, δωρεάν parking

rohhh

€1009 €669 N/AN/A

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

13, 20, 27/07, 03, 10, 
17, 24/08

LORENZO HOTEL (M/V)
Βρίσκεται 5 χλμ απο το λιμανάκι του 
Αργοστολίου και 700μ. από την παραλία 
του Πλατύ Γιαλού.
Τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα 
με μικρή κουζίνα και ψυγείο.

Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet, δωρεάν parking ,μπάρ

B&Bhh

€1139 €739 N/AN/A

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

13, 20, 27/07, 03, 10, 
17, 24/08

LIMANAKI (STD)
Βρίσκεται στη γραφική παραλία του 
Αργοστολίου, μόλις 50μ. από τον όρμο 
Λιμανάκι. Τα κλιματιζόμενα δωμάτια του 
προσφέρουν θέα στη θάλασσα, στον 
κήπο ή στην πισίνα από τα επιπλωμένα 
μπαλκόνια τους. Όλες οι μονάδες διαθέτουν 
δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ και 
στεγνωτήρα μαλλιών.Πισίνα, δωρεάν wi-Fi internet, δωρεάν parking, μπαρ

B&Bhhh

Πακέτα διαθέσιμα και για άλλα καταλύματα
- επικοινωνήστε μαζί μας Τετράκλινα δωμάτια υπό ζήτηση

RQ: Υπό ζήτηση: NA: Μη Διαθέσιμο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

13, 20, 27/07, 03, 10, 17, 24/08
Πτήσεις:
LCA-EFL U8842 07:50-10:10
EFL-LCA U8843 11:00-13:00

Στο Ιόνιο Πέλαγος στέκει μεγαλόπρεπη η Κεφαλονιά. Πολυφωτογραφημένη, πολυσυζητημένη, πολυαγαπημένη. Όχι μόνο 
εξαιτίας της ταινίας «Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι», που γυρίστηκε εδώ, αλλά και λόγω της ομορφιάς της με τις αρχοντικές 
της πόλεις, τα αξιοθέατά της, τις συναρπαστικές παραλίες της και τα καταπράσινα βουνά της. Οι κάτοικοί της γλεντζέδες, 
γελαστοί, «έξω καρδιά». 

KFL1

από

€599
σε 2κλινο

Κεφαλονιά
8 ΜΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικό εισιτήριο με TUS Λάρνακα-Κεφαλονιά-Λάρνακα, Αποσκευή 20kg και 
αποσκευή καμπίνας 8kg, Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς, Διατροφή βάση 
καταλύματος, 7 βράδια διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, Ασφάλεια ταξιδιού με κάλυψη covid

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τοπικός φόρος διανυκτερεύσης που είναι πληρωτέος στο ξενοδοχείο

Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet, mπαρ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

€1215 €797 N/AN/A13/07
€1279 €825 N/AN/A20/07
€1297 €835 N/AN/A27/07

€1409 €889 N/AN/A10, 17/08
€1339 €859 N/AN/A03/08

€1149 €769 N/AN/A24/08

MOUIKIS HOTEL (STD )
Το Mouikis Hotel Kefalonia βρίσκεται 
σε κεντρική τοποθεσία σε μια 
ήσυχη περιοχή του Αργοστολίου 
και 30μ. μακριά από τη θάλασσα. 
Τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα και 
είναι εξοπλισμένα με δορυφορική 
τηλεόραση, ψυγείο . 

B&Bhhh

17Καλοκαίρι 2022 | 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή Λάρνακα-θεσσαλονίκη-Λάρνακα, 
Αποσκευή 20kg και αποσκευή καμπίνας 8kg, 7 βράδια διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 
Ασφάλεια ταξιδιού με κάλυψη covid

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:Τοπικός φόρος διανυκτερεύσης που είναι πληρωτέος στο ξενοδοχείο, 
Μεταφορικά αεροδρόμιο - ξενοδοχείο - αεροδρόμιο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

17, 24, 31/07, 07, 14, 21/08
Πτήσεις: Cyprus AirwAys
LCA - SKG CY426 12:00 - 14:00
SKG - LCA CY427 15:00 - 17:00

Ένας τόπος ευλογημένος λες και ο Θεός έβαλε το χέρι του για να την κάνει πιο όμορφη, που συνδυάζει το κοσμοπολίτικο 
περιβάλλον με έντονη νυχτερινή ζωή, με τη γαλήνη της φύσης. Ατελείωτες δαντελωτές ακτές , πρασινογάλαζα πεντακάθαρα 
νερά , ένας κρυφός παράδεισος που περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο επισκέπτης της Χαλκιδικής έχει καθημερινά να επιλέξει 
πολλά και ποικίλα ενδιαφέροντα. Παράλληλα η κοσμοπολίτικη Χαλκιδική και η μαγευτική νυχτερινή ζωή της με τα εκατοντάδες 
club , μπαράκια και beach bar, συνθέτουν μέσα στην αντίθεση τους με το γραφικό και γαλήνιο φυσικό περιβάλλον, μια άλλη 
Χαλκιδική.

N/A €419 €219€349

N/A €499 €229€399

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

17, 24/07

31/7, 07, 14, 21/08

metamorfosi appartment
Απέχει 1,7χλμ. από την παραλία Κοσμά 
Πηγάδι. Οι μονάδες διαθέτουν πλήρως 
εξοπλισμένη κουζίνα με ψυγείο, 
τραπεζαρία, τηλεόραση επίπεδης 
οθόνης με δορυφορικά κανάλια 
και ιδιωτικό μπάνιο με ντους και 
στεγνωτήρα μαλλιών. 

Δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet, δωρεάν parking, επιτρέπονται τα κατοικίδια

roSTU

€729 €479 €269€409

€739 €499 €289€429

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

17, 24/07, 21/08

31/07, 07, 14/08

ioli Village
Απέχει 500 μέτρα από Pefkochori 
Beach και 1 χλμ. μακριά από το κέντρο 
του Πευκοχωρίου..Όλα τα δωμάτια 
διαθέτουν θέα στον κήπο.

Δωρεάν FreewiFi, κλιμαστισμός, πισίνξα, δωρεάν parking

B&Bhhh

CHA1

από

€419
σε 2κλινο

Χαλκιδική
8 ΜΕΡΕΣ 

Πακέτα διαθέσιμα και για άλλα καταλύματα
- επικοινωνήστε μαζί μας Τετράκλινα δωμάτια υπό ζήτηση

RQ: Υπό ζήτηση: NA: Μη Διαθέσιμο

€789 €499 €299€469
€809
€759

€509
€489

€309
€299

€489
€459

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

17, 24/07

31/07, 07, 14/08

21/08

Kassandra Bay
Το Kassandra Bay Village διαθέτει 
27 δωμάτια.και βρίσκεται περίπου 
20 λεπτά με τα πόδια από Agora 
Beach. Το κατάλυμα είναι λίγα μέτρα 
μακριά από παραλία.Υπάρχει εύκολη 
πρόσβαση σε αμμώδη παραλία.

wi-Fi, πάρκινγκ, εσωτερικός χώρος στάθμευσης

hBhh

N/A €619 €219€549
N/A
N/A

€639
€599

€229
€229

€569
€529

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

17, 24/07

31/07, 07, 14/08

21/08

philoxenia hotel GV IV
Aπέχει μόλις 300μ. από την Παραλία 
Ψακούδια.ης Χαλκιδικής. Διαθέτει 
πισίνα, εστιατόριο. Στα δωμάτια υπάρχει 
κλιματισμός, δορυφορική τηλεόραση, 
ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών. Τα 
μπαλκόνια ή οι βεράντες έχουν θέα στο 
δάσος, τον κήπο ή την πισίνα.

2 πισίνες, δωρεάν χώρος στάθμευσης, δωρεάν πρόσβαση σε wi-Fi internet, μπαρ

hBhhh

€1189 €809 €219€749
€1339
€1359

€899
€919

€219
€229

€829
€849

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ2ΚΛΙΝΟ 1ΟΝ ΠΑΙΔΙ

17/07, 21/08

24, 31/07

07, 14/08

ghotels pallini Beach
Βρίσκεται σατη Παλλήνη, σε ειδυλλιακή 
παραθαλάσσια τοποθεσία και προσφέρει 
εντυπωσιακή εσωτερική πισίνα και μεγάλη πισίνα 
γλυκού νερού. Διαθέτει διάφορες αθλητικές 
εγκαταστάσεις. Όλα τα δωμάτια έχουν κλιματισμό, 
τηλεόραση, ψυγείο και θυρίδα ασφαλείας. Σε 
όλες τις μονάδες υπάρχει μπαλκόνι ή βεράντα με 
θέα στη θάλασσα, στην πισίνα ή στον κήπο.3 πισίνες , δωρεάν χώρος στάθμευσης 

B&Bhhhh
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ΝΑΥΠΛΙΟ (5)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA-ATH CY310 09:00 - 10:40
ATH -LCA CY311 11:40 - 13:15

17, 31/07, 07, 14, 21/08

1Η ΜΕΡΑ: ΚΟΡΙΝθΟΣ, ΜΟΝΗ ΑΓΝΟΥΝΤΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ.
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Αθήνα. Άφιξη, 
παραλαβή απο τους συνεργάτες μας και άμεση αναχώρηση με κατεύθυνση το 
Ναύπλιο. Πρώτος σταθμός 0 Ισθμό της Κορίνθου για σύντομο καφέ και ξεκούραση. 
Και από τα Ίσθμια παίρνουμε την παραλιακή οδό με φόντο τον Αργοσαρωνικό 
και το όμορφο νησί της Αίγινας. Θα επισκεφθούμε το Βυζαντινό μοναστήρι της 
Παναγίας. Προαιρετικό γεύμα σε εστιατόριο στην παραλία της Νέας Επιδαύρου και 
θα θαυμάσουμε πανοραμικά τον αρχαιολογικό χώρο. Συνεχίζοντας τη διαδρομή 
μας , φθάνουμε στο ξενοδοχείο μας στο Ναύπλιο – την κατα πολλούς ομορφότερη 
πόλη της Ελλάδας, τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος . Κατά την 
παραμονή μας για έξι μέρες, θα χαρούμε την παλαιά πόλη - πρώτη πρωτεύουσα 
της σύγχρονης Ελλάδας με τα ιστορικά κτίρια, θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα 
δρομάκια με τα μουσεία και τα ιστορικά κτίρια της πόλης.

2Η ΜΕΡΑ: ΠΟΡΟΣ, ΥΔΡΑ, ΝΑΥΠΛΙΟ 
Θα επισκεφθούμε σήμερα δύο από τα ωραιότερα νησιά του Αργοσαρωνικού, τον 
Πόρο και την Ύδρα. Πάμε οδικώς μέχρι τον Γαλατά, όπου θα πάρουμε ιδιωτικό 
καραβάκι για να πλεύσουμε στον Πόρο. Ένα πανέμορφο νησάκι χωρισμένο 
στην Σφαιρία και την Καλαυρεία. Με το καραβάκι θα περιπλανηθούμε στο 
Λεμονόδασος, το Ναύσταθμο, το μοναστήρι της Zωοδόχου Πηγής Καλαυρείας και 
θα σεργιανήσουμε στο γραφικό λιμανάκι με τα πολυάριθμα ιστιοπλοϊκά σκάφη 
δεμένα στην προκυμαία και τα πληθώρα καταστήματα, εστιατόρια και καφετέριες. 
Προαιρετικό γεύμα σε παραλιακό εστιατόριο και επιστρέφουμε στο λιμάνι για 
αναχώρηση προς τον επόμενο προορισμό μας την Ύδρα. Επιβλητικά αρχοντόσπιτα 
με ανθοστολισμένες αυλές, στενά πλακόστρωτα δρομάκια με πληθώρα 
καταστήματα, εστιατόρια και καφετέριες όπου εκτός των άλλων ξεχωρίζουν οι 
προμαχώνες με τα κανόνια, ο ανδριάντας του Ανδρέα Μιαούλη, το Μουσείο, κ.α. 
Επιστροφή το απόγευμα στο Γαλατά και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο μας στο 
Ναύπλιο. 

3Η ΜΕΡΑ: ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ, ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΦΕΝΕΟΣ, ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ, ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
ΚΙΑΤΟ, ΝΑΥΠΛΙΟ.
Πρόγευμα. Ολοήμερη εκδρομή στο νομό Κορινθίας. Από Ναύπλιο στην Εθνική οδό 
προχωρούμε για την Nεμέα και πανοραμικά θα δούμε τον αρχαιολογικό χώρο 
του 330 π.χ. Συνεχίζουμε για τα ερείπια της μονής της Παναγίας των βράχων, όπου 
βρίσκεται κολλημένος σε βράχο. Υπάρχουν αξιόλογες τοιχογραφίες του 11ου αιων. 
Προχωρούμε για την Στυμφαλία λίμνη, όπου ο Ηρακλής σκότωσε τις Στυμφαλίδες 
όρνιθες και θα δούμε την αρχαία πόλη. Συνεχίζουμε, για το χωριό Καστανιά και στην 
πεδιάδα του Φενεού. Θα θαυμάσουμε το φράγμα Φενεού- Δόξας, από τα καλύτερα 
τοπία της Ελλάδας. Θα δούμε τον αρχαίο Φενεό, θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
του Αγίου Γεωργίου, από τα καλύτερα της Πελοποννήσου του 16ου αιώνα. 
Προαιρετικό γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής. Συνεχίζουμε για την παραλιακή 
κωμόπολη Κιάτο, όπου θα περπατήσουμε στον πεζόδρομο με τα μαγαζάκια, θα 
ξεκουραστούμε για καφέ και θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής στο Ναύπλιο. 
Ελεύθερο απόγευμα και βράδυ για να χαρείτε την όμορφη πόλη.
 
4Η ΜΕΡΑ: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ.
Πρόγευμα. Ολοήμερη εκδρομή στην Σπέτσες, μέσω Πόρτο Χέλι. Ξεκινούμε 
παραλιακά για το Κρανίδη και το Πόρτο Χέλι. Ένας όμορφος οικισμός χτισμένος 
σε ένα κλειστό κόλπο, με μικρό λιμανάκι και όλο το σκηνικό μοιάζει με μικρό 
νησάκι. Θα περπατήσουμε για λίγο στην παραλιακή και στην συνέχεια θα 
πάρουμε καραβάκι για να πλεύσουμε για τις όμορφες Σπέστσες, το νησί της 
Μπουμπουλίνας. Επιβλητικά αρχοντικά, παραδοσιακά σπίτια με ανθοστόλιστες 
αυλές, όμορφες εκκλησίες. Η ιστορική Ντάπια, παλαιό πυροβολείο, το αρχοντικό 
της Μπουμπουλίνας, το παλαιό λιμάνι με τα Καρνάγια, καφέ-μπάρ, μεζεδοπωλεία, 

καταστήματα μας περιμένουν για σεργιάνι, είτε βόλτα με γραφική άμαξα. Το 
μεσημέρι, διαλέξτε μια ρομαντική ψαροταβέρνα και απολαύστε ψάρια στην σχάρα, 
κακαβιά, ψάρι αλά Σπετσιώτα και δοκιμάστε τα νόστιμα αμυγδαλωτά. Φεύγουμε το 
απόγευμα και επιστροφή στο Πόρτο Χέλι και ακολούθως στο Ναύπλιο.

5Η ΜΕΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ.
Σήμερα θα απολαύσουμε τις ομορφιές του Ναυπλίου. Από την Πύλη της Ξηράς 
που αποτελούσε κάποτε την μοναδική είσοδο της πόλης. μπαίνουμε στις γραφικές 
γειτονιές του Ναυπλίου γύρω από την Ακροναυπλία και το ιστορικό κέντρο. 
Γραφικά σοκάκια με σκαλάκια, νεοκλασικά αρχοντικά, φινετσάτα μαγαζιά χωμένα 
σε στενάκια, ατμοσφαιρικά μπαράκια και ήσυχα ταβερνάκια, συνθέτουν το σκηνικό 
της πόλης που υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Ανάβαση στο Παλαμήδι 
για να απολαύσουμε όλη την ομορφιά του Ναυπλίου από ψηλά. Κατεβαίνοντας 
στην παλαιά πόλη θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Παναγίας του Ναυπλίου και 
την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα όπου στην είσοδο της δολοφονήθηκε το πρωί 
της 27ης Σεπτεμβρίου του 1831, ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ελεύθερο υπόλοιπο για 
να χαρείτε την όμορφη πόλη, ή να κάνετε τα ψώνια σας απο τα ωραία μαγαζάκια 
ή ακόμη να πάρετε καραβάκι από το λιμάνι και να περάσετε απέναντι στο νησάκι- 
φρούριο (Μπούρτζη). 

6Η ΜΕΡΑ: ΝΑΥΠΛΙΟ, ΛΑΡΝΑΚΑ.
Πρόγευμα και ετοιμασία αποσκευών. Αναχώρηση για την Αθήνα και στο 
Αεροδρόμιο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, όπου θα πάρουμε την πτήση για την 
επιστροφή μας στην Κύπρο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια, Λάρνακα – 

Αθήνα – Λάρνακα με πτήση της CYPRUS 
AIRWAYS

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο 
καυσίμων. 

• Μια αποσκευή μέχρι 20 kgs και μια 
χειραποσκευή μέχρι 10 kgs 

• Διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο Β΄κατ. 
στο Ναύπλιο με πρόγευμα.

• Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων
• Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις με 

κλιματιζόμενο πούλμαν 
• Κόστος πλοιαρίου για Πόρο και Ύδρα. 

• Κόστος πλοιαρίου για Σπέτσες
• Εμπειρος συνοδός/αρχηγός του 

γραφείου μας
• Ασφάλεια ταξιδιού
• Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Εισόδοι σε αρχαιολογικούς χώρους, 

σπήλαια, κάστρα και χώρους επισκέψεων 
• Φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, 

σπήλαια, αρχαιολογικούς χώρους,
• Ότι είναι προαιρετικό ή προτεινόμενο ή 

δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται 

€599 €709 €519
€639 €739 €539

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

17, 31/07
07, 14, 21/08

GRE1 

από

€599
σε 2κλινοΠελοπόννησος – Νησιά Αργοσαρωνικού 

6 ΜΕΡΕΣ 
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ΑθΗΝΑ (3) , ΤΗΝΟΣ (2) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA-ATH CY310 09:00 - 10:40
ATH-LCA CY 311 11:40 - 13:15

17, 31/07, 07, 14, 21/08

 
1Η ΜΕΡΑ: ΑθΗΝΑ, ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ. 
 Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Αθήνα. Άφιξη 
και άμεση αναχώρηση για την Ιερά μονή του Οσίου Εφραίμ στην Νέα Μάκρη 
- Όρος Αμώνων, όπου φυλάσσεται το σκήνωμα του Οσίου Εφραίμ και στην 
συνέχεια, θα κατευθυνθούμε για την Αθήνα. Πανοραμική ξενάγηση με το 
λεωφορείο στα σημαντικά αξιοθέατα της πρωτεύουσας και στη συνέχεια, 
μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος 
για περιδιάβαση και μια πρώτη γνωριμία στην πόλη. Το βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση σε μουσική ταβέρνα στου Ψυρή.

2Η ΜΕΡΑ: ΑθΗΝΑ.
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε τις ομορφιές του κέντρου της Αθήνας , 
Μοναστηράκι, Σύνταγμα, Πλάκα, Θησείο, Ακρόπολη αλλά και για τα ψώνια σας 
απο τη φθηνή αγορά της Αθήνας. Το βράδυ ελεύθερο για να το διασκεδάσετε 
εσείς όπως θέλετε.

3Η ΜΕΡΑ: ΑθΗΝΑ, ΚΕΑ, ΛΑΥΡΙΟ.
Πρόγευμα. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στο Αιγαίο πέλαγος. Θα μεταβούμε στο 
όμορφο παραθαλάσσιο Λαύριο με σύγχρονη Μαρίνα. Ξεκούραση για καφέ 
και θα πάρουμε το καράβι για να πλεύσουμε στο νησί Κέα ή Tζέα. Άφιξη 
στο λιμάνι της Κορησσίας και μέσα σε παραλιακό δρόμο θα επισκεφθούμε 
το παραθαλάσσιο οικισμό Οτζιά, απλωμένος γύρω από κλειστό όρμο με 
άπλετη ομορφιά, πετρόκτιστα σπίτια και πλακόστρωτα δρομάκια. Επίσκεψη 
στο μοναστήρι της Παναγίας Καστριανής που βρίσκεται στην κορυφή ενός 
βράχου πάνω από την θάλασσα και όπου υπάρχει η θαυματουργή εικόνα της 
Παναγίας Καστριανής. Σύμφωνα με την παράδοση τη θέση αυτή την υπέδειξε 
η ίδια η Παναγία, όταν τον 18ο αιώνα βοσκοί βρήκαν θαμμένη την εικόνα της 
Υπεραγίας Θεοτόκου. Συνεχίζουμε για την Χώρα, πρωτεύουσα του νησιού, την 
Ιουλίδα κτισμένη πάνω στα ερείπια της αρχαίας Ιουλίδας. Θα θαυμάσουμε 
το Μεσαιωνικό κάστρο, την Πιάτσα, πλατείες, στενά δρομάκια και ολόασπρα 
σπιτάκια. Επιστροφή στο λιμάνι του νησιού και προαιρετικό γεύμα στις 
ταβέρνες της παραλίας. Δοκιμάστε τοπικούς μεζέδες- Λόζα, παραδοσιακό πιάτο 
με βάση το χοιρινό με λίπος, τσιγαρόπιτα. Τέλος, θα πάρουμε το καράβι για 
να επιστρέψουμε στο όμορφο Λαύριο. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και 
επίσκεψη στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου. Εκεί έζησε ο Πατήρ Νεκτάριος 
Βιτάλης γνωστός για τα θαύματά του εν ζωή αλλά και μετά το θάνατό του. 
Ελεύθερος χρόνος για προσκύνημα και επιστροφή στο ξενοδοχείο 

4Η ΜΕΡΑ: ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΟΒΛΥΤΙΣΣΑ,ΤΗΝΟΣ. 
Πρωινή ετοιμασία αποσκευών και πρόγευμα σε πακέτο, λόγω πρωινής 
αναχώρησης του καραβιού για την Άνδρο. Άφιξη στο λιμάνι της Ραφήνας, 
όπου θα πάρουμε το καράβι για την Άνδρο. Άφιξη στο Γαύριο και μέσω μιας 
όμορφης διαδρομής θα επισκεφθούμε το ξακουστό μοναστήρι της Αγίας 
Μαρίνας, με την θαυματουργή εικόνα της Αγίας. Ξεκούραση και χρόνος για 
να γνωρίσετε τους γέροντες της Μονής. Συνεχίζουμε για προσκύνημα στο 
Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και στην Παναγία Μυροβλύτισσα. Ακολούθως, 
θα μεταβούμε στην πρωτεύουσα για προαιρετικό γεύμα στον πεζόδρομο 
με τα λογής μαγαζάκια και θα απολαύσουμε την παραδοσιακή Άνδρο με 
την αρχιτεκτονική των νεοκλασικών σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και 
γραφικά καλντερίμια που συντελούν πανέμορφους ζωγραφικούς πίνακες. Το 
απόγευμα, θα αναχωρήσουμε για το λιμάνι, όπου στις 19.30 θα αναχωρήσουμε 
για την Τήνο και στο ξενοδοχείο μας. 

5Η ΜΕΡΑ: ΤΗΝΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ].
Εκκλησιασμός στην Παναγία μας και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το 

Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας στην Μονή Κεχροβουνίου. Θα συνεχίσουμε 
με ένα φανταστικό γύρο στο νησί. Το ιστορικό χωριό Πύργος, με το λιμάνι 
του Πανόρμου, το Γεωλογικό φαινόμενο του χωριού Βώλαξ, το κάστρο στο 
Ξώμπουρκο, Περιστερεώνες της κοιλάδα Ταραμπάδος. Επιστροφή το μεσημέρι 
και ελεύθερος χρόνος. Προαιρετικό γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο ή για 
όσους επιθυμούν θα υπάρχει προαιρετική εκδρομή στην Μύκονο, με επιστροφή 
αργά το απόγευμα]. Το βράδυ, χαρείτε την κοσμοπολίτικη Χώρα με λογής 
ταβέρνες, καφετέριες και καταστήματα που είναι ανοικτά μέχρι αργά το βράδυ.

6Η ΜΕΡΑ: ΤΗΝΟΣ, ΡΑΦΗΝΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ.
Εκκλησιασμός στην Παναγία μας. Ακολούθως, πρόγευμα στο ξενοδοχείο 
και ελεύθεροι για ψώνια. Το μεσημέρι ετοιμασία των αποσκευών μας και 
αναχώρηση για το λιμάνι, όπου θα πάρουμε το καράβι για να πλεύσουμε 
στην Ραφήνα. Συνεχίζουμε για το Αεροδρόμιο, όπου θα πάρουμε την πτήση 
επιστροφής στην Κύπρο μας.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια, Λάρνακα – 

Αθήνα – Λάρνακα με πτήση της CYPRUS 
AIRWAYS

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο 
καυσίμων. 

• Μια αποσκευή μέχρι 20 kgs και μια 
χειραποσκευή μέχρι 10 kgs 

• Διαμονή σε Ξενοδοχεία Α΄ κατηγορίας 
στην Αθήνα & Β’ κατηγορίας Τήνο με 
πρόγευμα.

• Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων
• Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις με 

κλιματιζόμενο πούλμαν 

• Κόστος πλοιαρίου για Κέα. Κόστος 
πλοιαρίου για Ανδρο & Τήνο

• Ασφάλεια ταξιδιού
• Εμπειρος συνοδός/αρχηγός του 

γραφείου μας
• Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Εισόδοι σε αρχαιολογικούς χώρους, 

σπήλαια, κάστρα και χώρους επισκέψεων 
• Φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, 

σπήλαια, αρχαιολογικούς χώρους,
• Ότι είναι προαιρετικό ή προτεινόμενο ή 

δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται 

€649 €789 €479
€669 €809 €499

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

17/07, 21/08
31/07, 07, 14/08

GRE2

από

€649
σε 2κλινοΑθήνα – Κυκλαδίτικα Νησιά

6 ΜΕΡΕΣ 
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ΑθΗΝΑ(1) , ΣΚΟΠΕΛΟΣ (3) , ΒΟΛΟΣ (2) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ - CyPRUS AIRWAyS

LCA-ATH CY310 09:00-10:40
ATH-LCA CY 313 20:20-22:15

23/07, 06, 13, 20/08

1Η ΗΜΕΡΑ: ΑθΗΝΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ, ΜΑΝΤΟΥΔΙ, ΣΚΟΠΕΛΟΣ
Πρωινή πτήση από Λάρνακα για την όμορφη Αθήνα. Άφιξη στο Ελευθέριος Βενιζέλος 
και άμεση αναχώρηση για την όμορφη Εύβοια. Ξεκούραση για καφέ στην Χαλκίδα, 
όπου θα θαυμάσουμε την Άμπωτη και την παλίρροια στο στενό του Ευρίπου. Στην 
συνέχεια, θα προσκυνήσουμε το Ιερό σκήνωμα του Αγίου Ιωάννη Ρώσου στη εκκλησία 
του Αγίου, στο χωριό Προκόπι. Προαιρετικό γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο. Στην 
συνέχεια, αναχωρούμε για το λιμανάκι του χωριού Μαντούδι, όπου θα πάρουμε το 
καράβι για την όμορφη Σκόπελο. Σε μία ώρα θα βρισκόμαστε στο λιμάνι της Γλώσσας 
Σκοπέλου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερο απόγευμα και βράδυ για να χαρείτε 
το ωραιότερο νησί των Βορείων Σποράδων.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ.
Πρόγευμα. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στο όμορφο νησί της Σκοπέλου. 
Ξενάγηση στην όμορφη πρωτεύουσα που θα γίνει με τα πόδια λόγω του ότι όλα 
βρίσκονται σε στενά δρομάκια. Αρχίζουμε με επίσκεψη στο κάστρο της αρχαίας 
Παπαρήθου 13ου αιώνος, την Επισκοπή με το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη και το 
αρχαίο Ασκληπιείο, ιερό του 4ου αιώνα και άλλα αξιοθέατα της πόλης. Το απόγευμα 
ελεύθερος χρόνος για να χαρείτε τα λογής μαγαζάκια, ταβέρνες και καφετέριες της 
πόλης, ή να χαρείτε το μπάνιο σας στην πισίνα του ξενοδοχείου σας.
Απολαύστε το φαγητό σας σε εστιατόρια της παραλίας και δοκιμάστε το τοπικό 
Μοσχοφίλερο.

3Η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΑΦΥΛΟΣ, ΑΓΝΩΝΤΑΣ, ΠΑΝΟΡΜΟΣ, ΜΗΛΙΑ.
Πρόγευμα. Σήμερά θα γνωρίσουμε τις πιο όμορφες παραλίες της Σκοπέλου. Θα υπάρχει 
και χρόνος για όσους επιθυμούν για κολύμπι στα καταγάλανα νερά του νησιού. Ξεκινάμε 
τη διαδρομή μας με σταθμό στο Στάφυλο, παραθεριστικός οικισμός χτισμένος σε 
χερσόνησο με μαγευτική παραλία. Συνεχίζουμε παραλιακά για τον Αγνώντα, γραφικός 
παραθαλάσσιος οικισμός χτισμένος σε μια περιοχή γεμάτο πεύκα, κυπαρίσσια και 
πλατάνια. Γραφικό λιμανάκι με μικρά όμορφα μαγαζάκια που θα έχουμε χρόνο για 
περίπατο και καφέ. Συνεχίζουμε για τον Πάνορμο, παραθαλάσσιος οικισμός απλωμένος 
κατά μήκος όμορφης παραλίας. Θα απολαύσουμε την Αντρίνα υπέροχη παραλία με 
εστιατόρια, μπαράκια για να περάσετε στιγμές χαλάρωσης, μπάνιου, φαγητού....και σε 
προαιρετική βάση , βαρκάδα με μικρό πλοιάριο για το αντικρινό μικρό νησάκι Δασιά. Το 
απόγευμα, επιστρέφουμε στην Χώρα και στο ξενοδοχείο μας.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΣΚΟΠΕΛΟΣ , ΣΚΙΑθΟΣ, ΒΟΛΟΣ.
Πρόγευμα. Ετοιμασία των αποσκευών μας και στην συνέχεια θα απολαύσουμε μία 
ωραία εκδρομή για να γνωρίσουμε αξιόλογα χωριά της Σκοπέλου. Θα θαυμάσουμε 
τον όρμο Λιμνονάρι με μικρό παραλιακό οικισμό. Συνεχίζουμε για τον παραθαλάσσιο 
Πάνορμο με αρκετή τουριστική κίνηση. Δίπλα από τον Πάνορμο η θαλάσσια περιοχή 
Μηλιά που θα θαυμάσουμε το αντικρινό μικρό νησάκι Δασιά. Ξεκούραση και όσοι 
θέλουν προαιρετική βαρκάδα. Συνεχίζουμε, για το Κλίμα με εξαιρετική θέα στο πέλαγος, 
το Λουτράκι σε υπέροχο όρμο με γραφικό λιμανάκι και την Ακρόπολη της αρχαίας 
Σελινούντος. Και φθάνουμε στην Γλώσσα με τα κατάλευκα σπίτια, που γοητεύει τους 
επισκέπτες με το παραδοσιακό χρώμα, την μαγευτική θέα και το υπέροχο ηλιοβασίλεμα. 
Προαιρετικό φαγητό στην Γλώσσα και μεταφορά στο λιμάνι απο όπου θα πλεύσουμε 
για την όμορφη Σκιάθο. Με την άφιξη μας στο νησί, Θα έχουμε μια ωραία σύντομη 
ξενάγηση στην πρωτεύουσα. Το Μπούρτζι, με ερείπια φρουρίου, την ανάγλυφη 
προτομή του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, το μνημείο εκτελεσθέντων του υποβρυχίου 
Λάμπρος Κατσώνης, την οικία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και άλλες ομορφιές της 
πρωτεύουσας. Κάντε την βόλτα σας στα στενά καλντερίμια, τα μικρά ασπρογάλαζα 
σπιτάκια, ταβέρνες, καφετέριες και τα πολλά μαγαζάκια και απολαύστε προαιρετικά το 
δείπνο σας με φόντο το μαγευτικό όρμο της Σκιάθου. Αργά το απόγευμα η ώρα 20.00 
θα πάρουμε το καράβι για να πλεύσουμε στον μαγευτικό Βόλο. Άφιξη , μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

5Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΛΟΣ, ΠΗΛΙΟ.
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα απολαύσουμε το βουνό των Κενταύρων, το 
καταπράσινο Πήλιο. Θα έχουμε μια περιήγηση στα γραφικότερα χωριά του Πηλίου. 
Αρχίζουμε με την παραλιακή Αγριά, Κάτω Λεχώνια, Μηλιές. Θα απολαύσουμε την 
πλακόστρωτη πλατεία γεμάτο πλατάνια και εστιατόρια, θα πάμε στο διατηρητέο 
σιδηροδρομικό σταθμό όπου θα επιβιβαστούμε στο τραινάκι του Πηλίου όπου μέσα 
σε μια όμορφη καταπράσινη διαδρομή θα ταξιδεύσουμε μέχρι την Άνω Λεχώνια. Όταν 
φθάσουμε στο χωριό, θα μας περιμένει το λεωφορείο μας και θα κατευθυνθούμε για 
τα Χάνια με το χιονοδρομικό κέντρο, όπου θα έχουμε προαιρετικό γεύμα. Συνεχίζουμε 
για το κεφαλοχώρι Πορταριά με παραδοσιακό χρώμα. Στην συνέχεια θα περπατήσουμε 
στην μοναδική Μακρινίτσα, το «μπαλκόνι του Πηλίου» με λιθόκτιστα αρχοντικά. Χρόνος 
για περιήγηση και καφέ. Επιστροφή στον Βόλο, όπου θα έχουμε ελεύθερο απόγευμα για 
περίπατο στην παραλιακή οδό με τα τσιππουράδικα και καφετέριες της. 

6Η ΗΜΕΡΑ: ΒΟΛΟΣ, θΕΡΜΟΠΥΛΕΣ , ΑθΗΝΑ 
Πρόγευμα. Τελευταίες ματιές στον όμορφο Βόλο, ετοιμασία των αποσκευών μας και 
αναχωρούμε για Αθήνα, μέσω Εθνικής οδού. Θα θαυμάσουμε τις Θερμοπύλες, Καμένα 
βούρλα, Άγιο Κωνσταντίνο, και το μεσημέρι άφιξη στην Αθήνα. Θα απολαύσουμε μια 
σύντομη πανοραμική ξενάγηση της πρωτεύουσας με τα θαυμαστά ιστορικά μνημεία 
της και στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για διανυκτέρευση. Τακτοποίηση 
στα δωμάτια και ελεύθερο απόγευμα για περιδιάβαση και ψώνια στην φθηνή αγορά 
της Αθήνας. 

7Η ΗΜΕΡΑ: ΑθΗΝΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ. 
Ελεύθερο πρωϊνό για τα τελευταία μας ψώνια ή για να απολαύσετε τις ομορφιές 
της Αθήνας. Το μεσημέρι ετοιμασία των αποσκευών μας, θα φυλαχθούν σε ασφαλές 
δωμάτιο και προαιρετικό ομαδικό γεύμα σε ταβέρνα του Μοναστηριού. Αργά το 
απόγευμα αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας για το αεροδρόμιο από όπου θα πάρουμε 
την πτήση μας για Λάρνακα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια, Λάρνακα – 

Αθήνα – Λάρνακα με πτήση της CYPRUS 
AIRWAYS

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο 
καυσίμων. 

• Μια αποσκευή μέχρι 20 kgs και μια 
χειραποσκευή μέχρι 10 kgs 

• Διαμονή σε ξενοδοχεία Α΄και Β’ 
κατηγορίας Σκόπελο , Βόλο και Αθήνα με 
πρόγευμα 

• Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων
• Όλα τα εισιτήρια πλοίων στην εκδρομή.
• Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις με 

κλιματιζόμενο πούλμαν 
• Κόστος κρουαζιέρας στην Αλόννησο, 

τραινάκι στο Πήλιο.
• Εμπειρος συνοδός/αρχηγός του 

γραφείου μας
• Ασφάλεια ταξιδιού
• Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Εισόδοι στους χώρους επισκέψεων 
• Φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, 

σπήλαια, αρχαιολογικούς χώρους,
• Ότι είναι προαιρετικό ή προτεινόμενο ή 

δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται 

€779 €1039 €589
€799 €1069 €599

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

23/07
06, 13, 20/08

GRE3

από

€779
σε 2κλινοΣκόπελος – Σκιάθος – Βόλος

7 ΜΕΡΕΣ 
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ΒΥΤΙΝΑ (3), ΚΑΛΑΜΑΤΑ (3)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA-ATH CY310 09:00 – 10:40
ATH-LCA CY313 20:20 – 22:15

23/07, 06, 13, 20/08

 
1Η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑθΗΝΑ - ΒΥΤΙΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Αθήνα. Άφιξη , παραλαβή 
απο τους συνεργάτες μας και ξεκινούμε το οδοιπορικό μας με πρώτο σταθμό 
την Κόρινθο. Στην πορεία μας θα περάσουμε από Τρίπολη και καταλήγουμε 
στην πανέμορφη Βυτίνα. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Διανυκτέρευση. 

2Η ΜΕΡΑ. ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑΣ - ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΕΝΕΟΥ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ
Ξεκινούμε τη διαδρομή μας με πρώτο σταθμό στο Φενεό στα σύνορα Αχαίας - 
Κορινιθίας. Εκεί θα επισκεφθούμε τη μαγευτική λίμνη Δόξα σε ελατοσκέπαστο 
τοπίο απείρου κάλλους με το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου στο κέντρο να 
προσδίδει πινελιά ηρεμίας στο ειδυλλιακό σκηνικό. Συνεχίζουμε με προσκύνημα 
στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου που ήταν Κρυφό Σχολείο επί Τουρκοκρατίας. 
Προχωρώντας προς τη Μαντινεία θα σταματήσουμε για να θαυμάσουμε 
τη γυναικεία Μονή Κάνδηλας . Η Μονή ήκμασε τον 18 ο αιώνα και έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην επανασταση του 1821. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 

3Η ΜΕΡΑ : ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΜΟΝΗ Μ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ - ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ 
– ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ.
Ξεκινούμε το οδοιπορικό μας για τα μαρτυρικά Καλάβρυτα με πρώτο σταθμό 
το Πλανητέρο για χαλάρωση στις πηγές του Αροάνιου ποταμού μέσα σε 
ειδυλλιακό τοπίο και αμέως μετά επίσκεψη στο εξαιρετικό Σπήλαιο Λιμνών 
κοντά στο χωριό Καστριά. Συνεχίζουμε για εθνικό προσκύνημα στην Μονή 
Αγίας Λαύρας στον ιστορικό τόπο όπου υψώθηκε η σημαία της Επανάστασης 
του 1821. Ακολουθεί επίσκεψη στην Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου που 
ορθώνεται σε θεόρατο βράχο πάνω από το φαράγγι του Βουραικού ποταμού. 
Κάνουμε σταθμό στα Καλάβρυτα για απότιση φόρο τιμής στον Ιερό Τόπο 
του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. Χρόνος για χαλάρωση στο κέντρο της 
κωμόπολης με τις παραδοσιακές ταβέρνες και τα ψηλα πλατάνια. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4Η ΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Μετά το πρόγευμα, αφήνουμε το ξενοδοχείο μας στη Βυτίνα και αναχωρούμε 
για τη Καλαμάτα. Αφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση δωματίων. Το 
απόγευμα θα έχουμε την πρώτη γνωριμία μας στη πόλη με τα χίλια πρόσωπα 
με πεζή επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο, την βυζαντινή εκκλησία των Αγίων 
Αποστόλων του 10ου αιώνα σύμβολο της πόλης, το Φράγκικο κάστρο με 
πανοραμική θέα της πόλης, τον επιβλητικό μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής 
του 1873, τη Μονή Καλογραιών όπου υφαίνεται το Καλαματιανό μαντήλι. 
Ελεύθερο υπόλοιπο της ημέρας όπου μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας στην 
τεράστια αγορά της πόλης. Διανυκτέρευση.

5Η ΜΕΡΑ: ΚΟΡΩΝΗ - ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ - ΜΕθΩΝΗ - ΠΥΛΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την αρχοντική Κορώνη με το μεγαλοπρεπές 
Βενετσιάνικο κάστρο σε δεσπόζουσα θέση με πανοραμική θέα και προσκύνημα 
στην παρακείμενη βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας της Ελεήστριας. Μέσω της 
γραφικής Φοινικούντας φθάνουμε στην Μεθώνη για ξεκούραση και καφέ. Αν 
το επιτρέπει ο χρόνος θα επισκεφθούμε το Κάστρο που δεσπόζει σε λόφο πάνω 
από τη παραλία. Καταλήγουμε στη γραφική Πύλο, αμφιθεατρικά χτισμένη στο 
μέτωπο του λιμανιού με το νησάκι Σφακτηρία απέναντί της. Περιήγηση στο 
καλοδιατηρημένο κάστρο της σε λόφο πάνω από τη θάλασσα, με πανοραμική 
θέα. Επιστροφή στην Καλαμάτα. Διανυκτέρευση. 

6Η ΜΕΡΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ – ΣΤΟΥΠΠΑ
Πρωινό ελεύθερο για να απολαύσετε την αγορά της Καλαμάτας. Το απόγευμα 

θα έχουμε επίσκεψη στα δυο παραθαλάσσια χωριουδάκια, τη Στούπα και τη 
Καρδαμύλη, μοιάζουν λες και φτιάχτηκαν για να γοητεύσουν τον ταξιδιώτη. 
Και πώς να μην το κάνουν, άλλωστε, όταν βυζαντινές εκκλησίες, πετρόκτιστοι 
πύργοι, ένα τραχύ όσο και σπάνιο φυσικό τοπίο, θαυμάσιες παραλίες με 
εκπληκτικά νερά, γραφικές γωνιές και πολλά άλλα αναμειγνύονται σε ένα 
μοναδικό καλοκαιρινό «γαϊτανάκι» χρωμάτων και αισθήσεων. Αργά το 
απόγευμα επστροφή στο ξενοδοχείο μας.

7Η ΜΕΡΑ. ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρωί- πρωί ξεκινούμε για το αεροδρόμιο της Αθήνας για την πτήση της 
επιστροφής μας στη Λάρνακα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια, Λάρνακα – 

Αθήνα – Λάρνακα με πτήση της CYPRUS 
AIRWAYS

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο 
καυσίμων. 

• Μια αποσκευή μέχρι 20 kgs και μια 
χειραποσκευή μέχρι 10 kgs 

• Διαμονή 3 βράδυα σε ξενοδοχείο 
3*superior με πρόγευμα στη Βυτίνα & 3 
βράδυα σε ξενοδοχείο 4* στη Καλαμάτα

• Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων
• Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις με 

κλιματιζόμενο πούλμαν 
• Εμπειρος συνοδός/αρχηγός του 

γραφείου μας
• Ασφάλεια ταξιδιού
• Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Εισόδοι στους χώρους επισκέψεων 
• Φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, 

σπήλαια, αρχαιολογικούς χώρους,
• Ότι είναι προαιρετικό ή προτεινόμενο ή 

δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται 

€609 €739 €489
€629 €759 €499

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

23/07
06, 13, 20/08

GRE4

από

€609
σε 2κλινοΑρώματα Πελοποννήσου

7 ΜΕΡΕΣ 

23Καλοκαίρι 2022 | 



ΠΡΕΒΕΖΑ (7)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA-PVK CY472 14:20 - 16:30
PVK-LCA CY473 17:30 - 19.30

19/07, 02, 09/08

1Η ΜΕΡΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση με απευθείας πτήση 
για την Πρέβεζα. Μια πανέμορφη και κοσμοπολίτικη πόλη με νησιώτικο 
χαρακτήρα. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο σας , τακτοποίηση 
στα δωμάτια σας το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη. Διανυκτέρευση.

2Η ΜΕΡΑ - ΖΑΛΟΓΓΟ – ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ - ΠΡΕΒΕΖΑ.
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ζάλογγο. Θα επισκεφτούμε το ιστορικό 
γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου και θα δούμε το μνημείο του 
Ζαλόγγου. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας προς τις εκβολές του γνωστού 
από την μυθολογία ποταμού, Αχέρωντα για μια σύντομη βαρκάδα όπου θα 
ακολουθήσουμε τα υδάτινα μονοπάτια. Θα ταξιδέψουμε μαζί στο μύθο και 
θα θαυμάσουμε το ξεχωριστό βιότοπο που φιλοξενεί ο ποταμός. Προαιρετικό 
γεύμα σε παραλιακό εστιατόριο, για φρέσκο ψαράκι του Ιονίου. Επιστροφή 
στην Πρέβεζα, ξεκούραση και το απόγευμα θα γνωρίσουμε την Πρέβεζα, Μια 
γεύση από την αρχοντική καταγωγή της θα πάρουμε κάνοντας, βόλτα στην 
παραλία του λιμανιού και στις γραφικές γειτονιές του ιστορικού κέντρου της, 
στο ΣεΪτάν Παζάρ, στο καντούνι με τα γιασεμιά και τις μπουκαμβίλιες όπου 
βρίσκεται το σπίτι που φιλοξένησε τον ποιητή Καρυωτάκη. Γύρω από τον Πύργο 
του Ρολογιού ξεκινούν οι πολύβουοι δρόμοι με τα εμπορικά καταστήματα. Εδώ 
βρίσκεται και ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Χαραλάμπους. Διανυκτέρευση

3Η ΜΕΡΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ ( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ, 
ΛΕΥΚΑΔΑ - ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ-ΦΙΣΚΑΡΔΟ-ΙθΑΚΗ-ΜΕΓΑΝΗΣΙ-ΣΚΟΡΠΙΟΣ ) 
Κατα την σημερινή ελέυθερη σας μέρα προτείνουμε μια ολοήμερη κρουαζιέρα 
με φαγητό, στα Νησιά του Ιουνίου. Πρώτος σταθμός το μαγευτικό Πόρτο 
Κατσίκι με την ομορφότερη αμμουδιά και στη συνέχεια στο Φισκάρδο της 
Κεφαλονιάς . Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας με προορισμό την όμορφη Ιθάκη 
και το Μεγανήσι ( επίσκεψη στο σπήλαιο Παπανικολή ) και τα νησιά του Ωνάση 
( Σκορπιός – Σπάρτη – Καστρί ) και Μαδουρή ( Νησί του Βαλαωρίτη). Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στην Λευκάδα και στην συνέχεια οδικώς στην Πρέβεζα.

4Η ΜΕΡΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ – ΝΥΔΡΙ –ΛΕΥΚΑΔΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ιερά Μονή Φανερωμένης κοντά στο χωριό 
Φρύνι, λίγο έξω από τηνπόλη που αποτελεί μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης. 
Ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα μοναστήρια στηνΛευκάδα. Ακολούθως, 
θα επισκεφθούμε την μικρή και όμορφη πόλη Νυδρί. Το πιο πολυσύχναστο 
τουριστικό θέρετρο της Λευκάδας. Βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά και 
απέχει 17χλμ. Από την πόλη. Ο οικισμός είναι κτισμένος σε μια καταπράσινη 
και ειδυλλιακή τοποθεσία. Το όμορφο τοπίο με τους αμπελώνες, τα περιβόλια 
και τους κήπους, χαρακτηρίζουν την περιοχή. Επόμενος σταθμός το νησί της 
Λευκάδας όπου και θα περιηγηθούμε στην πόλη στης. Χρόνος ελεύθερος 
επιστροφή στην Πρέβεζα και διανυκτέρευση.

5Η ΜΕΡΑ – ΠΕΡΔΙΚΑ, ΠΑΡΓΑ, ΣΥΒΟΤΑ, ΠΛΑΤΑΡΙΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ.
Ολοήμερη εκδρομή παραλιακά του Ιονίου πελάγους για να θαυμάσουμε χωριά 
του Νομού Θεσπρωτίας με γεύση από Ελλάδα και εικόνα Καραϊβικής. Αρχίζουμε με 
το παραδοσιακό χωριό Πέρδικα, κοντά σε τουριστικές παραλίες και συνεχίζουμε 
για την ειδυλλιακή Πάργα, παραδοσιακά σπιτάκια, ολάνθιστες γειτονιές, στενά 
λιθόστρωτα σοκάκια και γραφικά καντούνια, το Ενετικό Κάστρο, κρυστάλλινα 
νερά και πανέμορφες παραλίες. Επόμενος σταθμός μας τα πανέμορφα Σύβοτα 
‘’η Καραϊβική της Μεσογείου ‘’ που αγκαλιάζονται με μοναδικό τρόπο από την 
θάλασσα.. Αργά το απόγευμα επιστροφή στην Πρέβεζα και στο ξενοδοχείο μας.

6Η ΜΕΡΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ ΕΛΕΥθΕΡΗ ΜΕΡΑ ( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΥΣ 
ΠΑΞΟΥΣ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ)
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στην διάθεση σας να τη αξιοποιήσετε όπως 
εσείς θέλετε. Προτείνουμε μια ολοήμερη κρουαζιέρα στα πολύχρωμα 
νησάκια του Ιονίου . Από το λιμανάκι της Πάργας θα πάρουμε το καΐκι για 
τους καταπράσινους Παξούς. Ένα νησί κατάφυτο με αιωνόβιες ελιές και 
πεύκα. Γραφικές ακρογιαλιές και μαγευτικές σπηλιές. Θα επισκεφθούμε 
τα λιγοστά γραφικά χωριά Λογγός, κτισμένο σε γραφικό όρμο, την Λάκκα, 
κτισμένο στο μυχό κλειστού απάνεμου όρμου με παραδοσιακά σπίτια 
και πλατείες με καφενεία και την πρωτεύουσα Γάιο με έντονη τουριστική 
κίνηση. Το λιμάνι προστατεύεται από δύο μικρά νησάκια, της Παναγιάς και 
του Αγίου Νικολάου. Ακολούθως, θα περπατήσουμε στο πράσινο νησάκι 
Αντίπαξοι, μόνο 6.5 τ.χλμ και περίπου 80 κατοίκους, γνωστό για τις όμορφες 
παραλίες του. Επιστροφή στην Πάργα και στην συνέχεια στην Πρέβεζα. 
Διανυκτερευση.

7Η ΜΕΡΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ ( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ bΟΝΙΤΣΑ, ΜΥΤΙΚΑΣ, 
ΚΑΛΑΜΟΣ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ, ΠΡΕΒΕΖΑ ).
Ελεύθερη μέρα για περιδιάβαση στη πόλη και για τα τελευταία σας ψώνια ή 
για μια προαιρετική πανέμορφη εκδρομή στην Αιτωλοακαρνανία με φόντο 
το Ιόνιο και τον Αμβρακικό κόλπο. Πρώτος σταθμός η Βόνιτσα, παραλιακή 
κωμόπολη στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου με ιστορικούς χώρους 
και πολλά μνημεία. Συνεχίζουμε παραλιακά με φόντο το Ιόνιο. Περνούμε 
από την Βουλκαρία λίμνη, όπου στα νερά της υπάρχει βυθισμένη πόλη και 
μετά από το αυλάκι της βασίλισσας Κλεοπάτρας. Στην συνέχεια φθάνουμε 
στον Μύτικα κτισμένο σε ένα κόλπο στο Ιόνιο πέλαγος. Θα απολαύσουμε 
μια πανέμορφη παραλιακή ζώνη με λογής μαγαζάκια και όσοι θέλουν 
προαιρετικά θα πάρουμε μικρό καραβάκι για να περάσουμε στο νησάκι 
του Ιονίου, τον Κάλαμο μέσα σε 20 λεπτά δρομολόγιο. Αυτή και εάν είναι 
ομορφιά, μέσα σε πράσινο όμορφη παραλία, γραφικό λιμανάκι και και 
ένας πεζόδρομος με εστιατόρια που θα γοητέψει το στομάχι σας με σπιτικά 
μαγειρευτά, ζουμερή σχάρα και ολόφρεσκα θαλασσινά. Μετά την ξεκούραση 
μας προχωρούμε δίπλα από την λίμνη Αμβρακία για να φθάσουμε στην 
Αμφιλοχία, κωμόπολη στον Μυχό του Αμβρακικού κόλπου. Ξεκούραση στην 
παραλιακή οδό με τα αμέτρητα μαγαζάκια και ταξιδεύουμε δίπλα από τον 
Αμβρακικό κόλπο για να καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας στη Πρέβεζα. 
Διανυκτέρευση.

8Η ΜΕΡΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της 
επιστροφής στη Λάρνακα, με τις καλύτερες εντυπώσεις!!!.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια, Λάρνακα – 

Πρέβεζα – Λάρνακα με απευθείας πτήση 
της CYPRUS AIRWAYS

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο 
καυσίμων. 

• Μιά αποσκευή 20kgs και μια 
χειραποσκευή 10kgs

• Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία
• Διαμονή για 7 βράδια στο ξενοδοχείο της 

επιλογής σας στη Πρέβεζα με πρόγευμα 
• Ομαδική ασφάλεια ταξιδίου ( καλύπτει 

μέχρι ηλικία 65 χρ) 
• Κλιματιζόμενο λεωφορείο για όλες τις 

μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις
• Κρουαζιέρα στο ποταμό Αχέροντα
• Εμπειρος συνοδός/αρχηγός του τοπικού 

μας συνεργάτη
• Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Εισόδοι στους χώρους επισκέψεων 
• Ότι είναι προαιρετικό ή προτεινόμενο ή 

δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται 

€725 €979 €649 €499
€779 €1049 €699 €579

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PReVeZA CITy 3* ΔΙΚΛΙΝΟ 3 ΑΤΟΜΑ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

19/07
02, 09/08

€879 €1259 €739 €529
€949 €1399 €799 €589

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DIoNI boUTIGUe 4* ΔΙΚΛΙΝΟ 3 ΑΤΟΜΑ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

19/07
02, 09/08

GRE5

από

€725
σε 2κλινοΣτο Γαλάζιο του Ιονίου

8 ΜΕΡΕΣ 

24 | Καλοκαίρι 2022



θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (6) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA-SKG CY 426 08:00 - 10:00
SKG-LCA  CY427 11:00 - 13:00

17, 24, 31/07, 07, 14, 21/08

 
1Η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ, θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΟΥΡΩΤΗ– ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑ-
ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου θα πάρουμε την πτήση για την 
όμορφη Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην πόλη του Θερμαϊκού, παραλαβή απο τους 
συνεργάτες μας και αναχώρηση για την Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στη Σουρωτή, 
προσκύνημα στην Εκκλησία και κάρα του Αγίου Αρσενίου και τάφο Αγίου Παισίου 
Αγιορείτη.και στη συνέχεια για επίσκεψη στην Πατριαρχική, Σταυροπηγιακή Μονή 
Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας. Συνεχίζουμε για το χωριό Άγιο Πρόδρομος, 
γνωστό για τα πληθώρα εστιατόρια με παραδοσιακό σουβλάκι με γουρούνια από 
το βουνό Χολομόντα, όπου θα έχουμε προαιρετικό γεύμα. Άφιξη το απόγευμα στη 
Θεσσαλονίκη, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση δωματίων. Υπόλοιπο 
χρόνου ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία στη πόλη. 

2Η ΜΕΡΑ: ΒΕΡΟΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ, ΜΟΝΗ ΔΟΒΡΑ, ΝΑΟΥΣΑ, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΕΔΕΣΣΑ.
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στον νομό Ημαθίας. Θα 
ανέβουμε στο όμορφο θέρετρο Καστανιά για επίσκεψη στην εκκλησία της Παναγίας 
Σουμελά με την θαυματουργή εικόνα της . Θα θαυμάσουμε πανοραμικά την 
πρωτεύουσα Ημαθίας την παραδοσιακή Βέροια και στη συνέχεια, επίσκεψη στην 
Ιερά Μονή της Παναγίας Δοβρά - αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου και όπου 
επίσης υπάρχει και μέρος από την Αγία κάρα του Ισαποστόλου Κοσμά του Αιτωλού. 
Συνεχίζουμε την διαδρομή μας με προρισμό μία από τις πιο όμορφες πόλεις της 
Ελλάδας, την Νάουσα. Εκεί θα θαυμάσουμε τον ποταμό Αράπιτσα και το μνημείο 
των Εθνομαρτύρων του 1821 με τις ηρωίδες της Αράπιτσας, σταθμός για προαιρετικό 
γεύμα στο Άλσος του Αγίου Νικολάου και συνεχίζουμε για την όμορφη Έδεσσα με 
τους περίφημους καταρράκτες της. Το απόγευμα, επιστροφή στη Θεσσαλονίκη και 
στο ξενοδοχείο μας. Προαιρετική έξοδος στα Λαδάδικα για ούζο και μεζέ.

3Η ΜΕΡΑ: ΣΕΡΡΕΣ, ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ, ΑΚΡΙΤΙΚΟΧΩΡΙ, ΛΙΜΝΗ 
ΚΕΡΚΙΝΗ, θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 
Ολοήμερη εκδρομή στην Ανατολική Μακεδονία. Αρχίζουμε με Σέρρες, όπου θα 
κάνουμε μια ξενάγηση στην όμορφη πόλη, θα ξεκουραστούμε σε παραδοσιακό 
καφενείο και θα απολαύσουμε την Σερραϊκή μπουγάτσα. Συνεχίζουμε για 
Σιδηρόκαστρο στα σύνορα με την Βουλγαρία. Για επίσκεψη στο Προμαχώνα και στο 
οχυρό Ρούπελ γνωστό για την ηρωική αντίσταση των Ελλήνων προς τις Γερμανικές 
Μεραρχίες. Συνεχίζουμε για το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου στο Ακριτοχώρι με 
θέα την λίμνη Κερκίνη. Καταλήγουμε στην λίμνη Κερκίνη για προαιρετική βαρκάδα 
και να θαυμάσουμε αρκετά είδη πουλιών, φλαμίγκος και βουβάλια. Επιστροφή στην 
Θεσσαλονίκη. Το βράδυ, προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακή μουσική ταβέρνα 
με φαγητό και χορό στην Νέα Περαία, παραλιακό προάστειο της Θεσσαλονίκης. 

4Η ΗΜΕΡΑ: θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Πρόγευμα. Ελεύθερη μέρα για ψώνια στην φθηνή αγορά της Θεσσαλονίκης ή πάρτε 
το λεωφορείο για να σας πάρει απευθείας στα μεγάλα outlets κοντά στο Αεροδρόμιο. 
Για το μεσημέρι σας προτείνουμε παραδοσιακό γύρο και σουβλάκι στην πλατεία 
Αριστοτέλους.. Για το βράδυ προτείνουμε διασκέδαση με δείπνο σε μουσική ταβέρνα

5Η ΗΜΕΡΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΕΜΠΗ, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ, ΜΕΤΕΩΡΑ, θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Ολοήμερη εκδρομή στην Θεσσαλία μέσω Εθνικής οδού. Θα περάσουμε έξω από 
Κατερίνη, κάτω από τον Όλυμπο, Λιτόχωρο, Λεπτοκαρυά, Πλαταμώνα, Τέμπη , θα 
θαυμάσουμε τον Πηνειό, το υπέροχο Άλσος των Τεμπών και θα προσκυνήσουμε την 
θαυματουργή εικόνα της Αγίας Παρασκευής, όπου και το σπήλαιο με το αγίασμα 
και συνεχίζουμε, για Λάρισα, Τρίκαλα όπου εκεί θα θαυμάσουμε την όμορφη πόλη 
με το ποταμό Ληθαίο φυσικό στολίδι με τα δέκα γεφύρια του, το φρούριο κτισμένο 
από τον Ιουστινιανό και το Βυζαντινό ρολόι. Ξεκούραση για καφέ και συνεχίζουμε τη 

διαδρομή μας προς Καλαμπάκα και Μετέωρα όπου θα δούμε όλα τα Μοναστήρια 
πανοραμικά και θα επισκεφθούμε δύο από αυτά. Προαιρετικό γεύμα σε εστιατόριο 
στη Καλαμπάκα και αναχώρηση για το ταξίδι επιστροφής στο ξενοδοχείο μας στη 
Θεσσαλονίκη.

6Η ΗΜΕΡΑ: θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ελεύθερη μέρα για να συνεχίσετε τα ψώνια σας ή για μια βόλτα στην άνω πόλη 
με τα κάστρα ή στην παραλιακή οδό για επίσκεψη στο Λευκό Πύργο ή ακόμη να 
πραγματοποιήσουμε σε προαιρετική βάση εκδρομή με καραβάκι προς την όμορφη 
παραλιακή κωμόπολη Νέα Περρέα μισή ώρα απο την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εκεί 
θα μπορούμε να περπατήσουμε στο παραλιακό πεζόδρομο με τα λογής μαγαζάκια 
και εστιατόρια και το βράδυ να διασκεδάσουμε σε παραδοσιακή μουσική ταβέρνα 
με φαγητό και μουσική. Διανυκτερευση.

7Η ΗΜΕΡΑ: θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΛΑΡΝΑΚΑ.
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας, ετοιμασία των αποσκευών μας και μεταφορά στο 
Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, για την επιστροφή μας στην Κύπρο. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα, 

Θεσσαλονίκη, Λάρνακα , με CYPRUS 
AIRWAYS.

• Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων. 

• Μία αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μία 
χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.

• Όλες οι μεταφορές, εκδρομές, 
ξεναγήσεις, με κλιματιζόμενο λεωφορείο. 

• Ξενοδοχείο Α΄κατ. Θεσσαλονίκη με 
πρόγευμα μπουφέ. 

• Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία,
• Ασφάλεια ταξιδιού.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του 

γραφείου σε όλη την διάρκεια της 
εκδρομής. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Ότι είναι προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Εισόδοι στους αρχαιολογικούς χώρους , 

σπήλαια, ή άλλους χώρους επισκέψεων, 
• Φαγητά και ποτά. 

€609 €749 €489
€629 €759 €499

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

17, 24/07, 21/08 
31/07, 07, 14/08

GRE6

από

€609
σε 2κλινοΜακεδονία… à la carte

7 ΜΕΡΕΣ 
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ΚΑΣΤΟΡΙΑ (2), ΟΧΡΙΔΑ (2), θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (2) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ - CyPRUS AIRWAyS

LCA-SKG CY426 08:00 – 10:00
SKG-LCA CY427 11:00 – 13:00

17, 24, 31/07, 07, 14, 21/08

1Η ΗΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ. θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ.
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. 
Άφιξη, παραλαβή απο τους συνεργάτες μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
Τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος για περιδιάβαση στη πόλη 
και προαιρετικό δείπνο. Διανυκτερευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΕΣΠΕΣ.
Αναχώρηση για την την φημισμένη πόλη των γουναράδων και μια από τις 
ομορφότερες πόλεις της βόρειας Ελλάδας, πλαισιωμένη από τα επιβλητικά 
βουνά Γράμμο και Βίτσι και τα ασάλευτα νερά της λίμνης Ορεστιάδας, 
τη Καστοριά. Χτισμένη αμφιθεατρικά, πάνω σε μια στενή χερσόνησο, 
ξελογιάζει τους επισκέπτες με τα αστείρευτα κάλλη της, την αρχοντιά και 
τη γαλήνια αύρα της. Άφιξη και μια πρώτη γνωριμία με την πόλη με τα 
πολλά αρχοντικά και τις βυζαντινές εκκλησιές της και συνεχίζουμε για τις 
Πρέσπες όπου θα φθάσουμε σε περίπου 30 λεπτά. Γραφικές λίμνες πάνω 
στα σύνορα με την πρώην Γιουγκοσλαβία, εθνικός δρυμός με πάρκα με 
εκατοντάδες ριζοπελεκάνων και άλλων πουλιών. Θα θαυμάσουμε τα δύο 
μικρά νησάκια που ενώνονται με πλωτές γέφυρες. Βιδρονήσι και Άγιο 
Αχίλλειο και θα καταλήξουμε στο γραφικό οικισμό Ψαράδες. Προαιρετικό 
γεύμα σε παραλιακό ταβερνάκι με τοπικά εδέσματα και αργά το απόγευμα, 
επιστροφή στην Καστοριά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπος 
χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε την ομορφιά της πόλης με τα καλντερίμια, 
τα πλακόστρωτα δρομάκια και τα γραφικά μαγαζάκια πάνω στη λίμνη. 

3Η ΜΕΡΑ: ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΔΡΥΟΒΟΥΝΟ, ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ, ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ.
Ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσετε μια «σφαιρική» εικόνα της πόλης 
είναι κάνοντας σήμερα το μικρό γύρο της λίμνης, ξεκινώντας από τη 
νότια παραλία και καταλήγοντας στη βόρεια. Χαλάρωση και ηρεμία είναι 
τα πρώτα συναισθήματα που σας κατακλύζουν, καθώς περιδιαβαίνετε το 
στενό παραλίμνιο δρόμο. Πυκνές οξιές και θεόρατα πλατάνια οριοθετούν τη 
διαδρομή, δημιουργώντας ένα σχεδόν απόκοσμο σκηνικό. Στο σεργιάνι σας 
επιβάλλεται μια στάση στο Σπήλαιο του Δράκου με τις επτά υπόγειες λίμνες 
και τις δέκα αίθουσες που φέρουν εντυπωσιακό σταλακτιτικό διάκοσμο. Σε 
κοντινή απόσταση από τη λίμνη, η παλιές συνοικίες Ντολτσό και Απόζαρι 
από τις πιο γραφικές γειτονιές της πόλης, με τα μεγαλοπρεπή αρχοντικά του. 
Ξεχωρίζει ακόμη η επίσκεψη μας στη Μονή Παναγίας Μαυριώτισσας του 
11ου αιώνα και στο Δισπήλι με το παραδοσιακό χωριό και το προϊστορικό 
οικισμό Λιμναίο. Πραιρετικό γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο στις όχθες 
της λίμνης και στην συνέχεια προχωρούμε για Σιάτιστα με επίσκεψη / 
προσκύνημα καθοδόν στη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο 
Δρυόβουνο και στο Μικρόκαστρο. Φθάνουμε Σιάτιστα και θα θαυμάσουμε 
την πόλη με τα αρχοντικά, τα κρασιά της, τα γουναρικά και την φημισμένη 
ρακή. Επιστροφή αργά το απόγευμα στην Καστοριά και στο ξενοδοχείο μας. 

4Η ΜΕΡΑ: ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ, ΝΥΜΦΑΙΟ, ΝΙΚΗ, ΟΧΡΙΔΑ. 
Ετοιμασία αποσκευών και αποχαιρετούμε την όμορφη Καστοριά. 
Προχωρούμε για το χωριό Κλεισούρα 32 χλμ από την Καστοριά για να 
επισκεφθούμε το μοναστήρι της Γέννησης της Θεοτόκου του 15ου αιώνα, 
περνούμε από τα όμορφα χωριά Λέχοβο, Ασπρόγεια και προαιρετικό 
γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο. Στην συνέχεια θα γνωρίσουμε τον 
διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό Νυμφαίο στις πλαγιές του όρους Βέρνου 
σε υψόμετρο 1.346 μ. Μία ξενάγηση της πόλης με τα γνήσια αρχοντικά 
και επίσκεψη στο καταφύγιο της καφέ Αρκούδας, περιβαλλοντικό κέντρο 
Αρκτούρος και το καταφύγιο αιχμαλώτων Λύκων. Συνεχίζουμε για τον 
συνοριακό σταθμό της Νίκης για να εισέλθουμε στην πρώην Γιουγκοσλαβική 

Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έλεγχος διαβατηρίων και συνεχίζουμε για την 
Οχρίδα. Άφιξη στην Οχρίδα, μια πρώτη γνωριμία με την όμορφη πόλη και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και διανυκτερευση.

5Η ΜΕΡΑ: ΟΧΡΙΔΑ, ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΝΑΟΥΜ.
Μετά το πρόγευμα, ξενάγηση στην Οχρίδα. Πετρόκτιστα Ελληνικά αρχοντικά 
με κόκκινες οροφές κτισμένα πάνω σε λόφο με θέα την όμορφη λίμνη, 
υπαίθρια καφέ, καταστήματα, εστιατόρια σε γραφικά λιθόστρωτα δρομάκια. 
Η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων με τις 365 εκκλησιές. Η αρχαία Λυχνιδός με 
το Μεσαιωνικό κάστρο του τσάρου Σαμουήλ και το Ελληνορωμαϊκό θέατρο 
και τον καθεδρικό ναό Παναγίας της Περιβλέπτου Επίσκεψη στην συνοικία 
Plaoshnik με το μοναστήρι των Αγίων Κλήμεντα και Παντελεήμονα, την 
συνοικία των φτωχών ψαράδων με την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 
Ευλογημένου. Θα θαυμάσουμε την Λίμνη Οχρίδας, την πιο βαθιά λίμνη 
στα Βαλκάνια με ηλικία τριών εκατομμυρίων ετών. Συνεχίζουμε με την 
Μητρόπολη της Αγίας Σοφίας του 1035 μ.χ με υπέροχες τοιχογραφίες, το 
Εθνικό Μουσείο, το πολύχρωμο παζάρι και άλλες ομορφιές της πόλης. 
Προαιρετικό φαγητό για να δοκιμάσουμε τοπική κουζίνα και στην συνέχεια 
επίσκεψη στο Μοναστήρι του Οσίου Ναούμ, όπου και η εκκλησία των 
Αγίων Αρχαγγέλων και ο τάφος του Οσίου. Επιστροφή στην Οχρίδα και στο 
ξενοδοχείο μας. Ελεύθερο υπόλοιπο για βόλτα στον παραλίμνιο δρόμο. 

6Η ΜΕΡΑ: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Ετοιμασία αποσκευών και αποχαιρετούμε την Οχρίδα με κατεύθυνση 
τη πόλη Μπίτολα (Μοναστήρι). Στάση για να περιηγηθούμε στα κύρια 
αξιοθέατα της πόλης ( Πύργος ρολογιού 16ον αιώνα, την εκκλησία του 
Αγίου Δημητρίου, τον αρχαίο οικισμό Ηράκλεια και να περπατήσουμε στην 
σκεπαστή αγορά και το Σιρόκ Σοκάκ (Μακρύς πεζόδρομος). Συνεχίζουμε την 
διαδρομή μας με κατευθυνση το Συνοριακό σταθμό της Νίκης, απο όπου 
θα περάσουμε και πάλιν στα Ελληνικά εδάφη με κατευθυνση αρχικά στη 
Πτολεμαΐδα για σύντομη στάση για καφέ και ξεκούραση και στη συνέχεια 
για την πρωτεύουσα του Θερμαϊκού την όμορφη Θεσσαλονίκη. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ ελεύθερος χρόνος για βόλτα και 
προαιρετικό δείπνο στα Λαδάδικα.

7Η ΗΜΕΡΑ: θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΛΑΡΝΑΚΑ.
Ελεύθερη μέρα για μια τελευταία βόλτα στην πόλη ή κάντε τα ψώνια σας 
απο την φθηνή αγορά της Θεσσαλονίκης με τα πολλά καταστήματα και τα 
μεγάλα outlets της. Για το μεσημέρι σας προτείνουμε παραδοσιακό γύρο 
και σουβλάκι στην πλατεία Αριστοτέλους. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο 
Αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, για την επιστροφή μας στην Κύπρο. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια, Λάρνακα – 

Θεσσαλονίκη – Λάρνακα με πτήση της 
Cyprus airways

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο 
καυσίμων. 

• Μια αποσκευή μέχρι 20 kgs και μια 
χειραποσκευή μέχρι 10 kgs

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* στη Καστοριά, 
4* Θεσσαλονίκη και 5* στην Οχρίδα με 
πρόγευμα. 

• 2 γεύματα στο ξενοδοχείο σας στην 
Οχρίδα

• Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων
• Κλιματιζόμενο λεωφορείο για όλες τις 

μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
• Ασφάλεια ταξιδίου
• Εμπειρος συνοδός/αρχηγός του 

γραφείου μας
• Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Προαιρετικά φαγητά και ποτά στα 

φαγητά
• Εισόδοι στους χώρους επισκέψεων , 

μουσεία , σπήλαια , εισιτήρια για τα 
καραβάκια

• Ότι είναι προαιρετικό ή προτεινόμενο ή 
δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

GRE7

από

€689
σε 2κλινοΔυτική Μακεδονία – Λίμνη Οχρίδα

7 ΜΕΡΕΣ 

€689 €809 €529
€699
€719

€839
€859

€549
€569

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

17/07
24/07, 31/07
07, 14, 21/08
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ (4), ΧΑΝΙΑ (3)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA – HER CY460 18:05 - 19:35
HER – LCA CY461 20:35 - 21:55

14, 21, 28/07, 4, 11, 18, 25/08

 
1Η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Αναχώρηση από Λάρνακα για το Ηράκλειο. Μεγάλο, σύγχρονο, κοσμοπολίτικο, 
ζωντανό, οικονομικό κέντρο της Κρήτης με πλούσια πολιτιστική παράδοση. 
Αφιξη, υποδοχή από τους αντιπροσώπους μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση δωματίων και υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για μια πρώτη γνωριμία 
με τη πόλη. 

2Η ΜΕΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΝΩΣΟ - ΑΝΩΓΕΙΑ
Σήμερα ξεκινάμε απο την Κνωσό οπου θα επισκεφτούμε το παλάτι του Μίνωα, 
σύμβολο του Μινωϊκού πολιτισμού. Επόμενη επίσκεψη είναι στα Ανώγεια 
(36χλμ) από το Ηράκλειο. Χάρη στο σεβασμό και την αγάπη που αποδίδουν 
οι Ανωγειανοί στην πολιτιστική κληρονομιά, στα ήθη και στα έθιμά τους, τα 
Ανώγεια θεωρούνται το επίκεντρο του σύγχρονου Κρητικού πολιτισμού. Ο 
Νίκος Ξυλούρης, τα αδέλφια του, Αντώνης (Ψαραντώνης) και Γιάννης Ξυλούρης, 
ο Βασίλης Σκουλάς, ο Νικηφόρος Αεράκης αποτελούν μόνο ένα δείγμα της 
πλούσιας πολιτιστικής σποράς των Ανωγείων στον σύγχρονο και παγκόσμιο 
πολιτισμό. Επιστρέφοντας στη πόλη του Ηρακλείου θα συνεχίσουμε την 
πανοραμική περιήγηση μας στην ανανεωμένη πόλη του Ηρακλείου όπου η 
αύρα της Ιστορίας σε τυλίγει. Μεταξύ άλλων θα δούμε τα Ενετικά τείχη, τα 
Οθωμανικά μνημεία, τη Λότζια και την κεντρική αγορά μέχρι τη Βασιλική του 
Αγίου Μάρκου, και φυσικά το επιβλητικό φρούριο Κούλε. 

3Η ΜΕΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΣΕΛΗΝΑΡΙ - ΕΛΟΥΝΤΑ - ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Η σημερινή μέρα μας οδηγεί στο Ανατολικό μέρος του νησιού με πρώτο σταθμό 
στη Μονή του Αγ. Γεωργίου Σεληνάρι για προσκύνημα. Συνεχίζουμε για την 
κοσμοπολίτικη Ελούντα όπου και θα πάρουμε το καραβάκι για την Σπιναλόγκα, 
μικρό νησί του οποίου το αρχαίο όνομα ήταν Καλυδών. Μετονομάστηκε μετά 
την κατάλυψη από τους Ενετούς, (spina lunga) όνομα το οποίο διατηρεί 
μέχρι σήμερα. Επόμενη μας στάση ο Αγ. Νικόλαος με την γραφική του λίμνη. 
Συνεχίζοντας το οδοιπορικό μας φτάνουμε στα Μάλια και επίσκεψη σε 
παραδοσιακό Μαχαιροπιείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

4Η ΜΕΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για βόλτα και ψώνια. Αν σας αρέσει 
επισκεφθείτε το Ενυδρείο της πόλης, ένα από τα καλύτερα της Μεσογείου, 
όπου φιλοξενούνται πέρα των 1500 ειδών θαλλάσιων οργανισμών. Το βράδυ 
δοκιμάστε τοπικούς παραδοσιακούς μεζέδες σε μία από τις πολλές ταβέρνες 
του Ηρακλείου.

5Η ΜΕΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΧΑΝΙΑ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη πόλη των Χανιών. Κατά την διαδρομή θα 
σταματήσουμε στη μοναδική φυσική λίμνη Κουρνά. Χρόνος ελεύθερος για 
καφέ και βόλτα στη όμορφη λίμνη. Επόμενος μας σταθμός η Αργυρούπολη, 
ένα πανέμορφο χωριό κατάφυτο με πολλές πηγές και τρεχούμενα νερά και 
με το γραφικό εκκλησάκι της Αγ. Δύναμης μέσα σε βράχο. Χρόνος ελεύθερος 
για γεύμα (προαιρετικό ) σε μια από τις πολλές παραδοσιακές ταβέρνες του 
χωριού. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στα Χανιά και τακτοποιήση δωματίων.

6Η ΜΕΡΑ: ΧΑΝΙΑ
Πρόγευμα και σήμερα μαζί με την αρχηγό μας θα έχουμε την περιπατική μας 
βόλτα στο κέντρο της πόλης, όπου θα επισκεφθούμε την σκεπαστή αγορά, 
την αγορά δερμάτινων ειδών, θα δούμε τον ομώνυμο Φάρο που δεσπόζει στο 
Ενετικό λιμάνι, το Ναυτικό Μουσείο, τα Νεώρια και το «Γυαλί» Τζαμί, την Μονή 
των Φραγκισκανών, όπου εδώ στεγάζεται και το αρχαιολογικό μουσείο, και θα 
περάσουμε από την τούρκικη συνοικία Σπλαντζιά. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη για 

να συνεχίσετε τις βόλτες σας και να κάνετε τα ψώνια σας. 

7Η ΜΕΡΑ: ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ - ΣΥΜΜΑΧΙΚΟ - ΤΑΦΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - θΕΡΙΣΣΟ 
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την πρώτη μας επίσκεψη στη Μονή 
Ζωοδόχου Πηγής, ένα από τα σπουδαιότερα μοναστήρια των Χανίων. 
Συνεχίζουμε για το Ακρωτήρι οπου θα δούμε πανοραμικά το κόλπο της 
Σούδας,και το Συμμαχικό νεκροταφείο και θα επισκεφθούμε το λόφο του 
Προφήτη Ηλία. Συνεχίζουμε για το Ιστορικό χωριό Θερισσος (περνώντας από 
τις Μουρνιές, την γενέτειρα του Ελ. Βενιζέλου) όπου θα περάσουμε με το 
λεωφορείο το πανέμορφο και κατάφυτο φαράγγι Θερίσου για να καταλήξουμε 
στο χωριό όπου θα επισκεφθούμε το στρατηγείο του Βενιζέλου με το γνήσιο 
λάβαρο της Επανάστασης του 1905. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

8Η ΜΕΡΑ: ΧΑΝΙΑ - ΡΕθΥΜΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη πόλη του Ηρακλείου με ενδιάμεση στάση 
στο Ρέθυμνο. Στην περιήγηση μας θα δούμε τα Ενετικά κτίρια, το κάστρο 
της Φορτέτσας και τις κρήνες του Ριμόντι. Χρόνος ελεύθερος για καφέ ή 
φαγητό (προαιρετικά) και βόλτα στο πανέμορφο Ρέθυμνο. Συνεχίζουμε για το 
αεροδρόμιο του Ηρακλείου όπου θα πάρουμε τη πτήση της επιστροφής μας 
για τη Λάρνακα με μοναδικές εικόνες και εμπειρίες. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα - 

Ηράκλειο - Λάρνακα με απευθείας 
πτήσεις της Cyprus Airways 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο 
καυσίμων

• Τρείς διανυκτερεύσεις στα Χανιά σε 
κεντρικό ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα 

• Τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο Ηράκλειο 
στο κεντρικό ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα 

• Δημοτικός Φόρος 
• Εισιτήριο καραβιού για Σπιναλόγκα
• Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές 

όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
• Τοπικός ξεναγός για την Κνωσσό

• Εμπειρος τοπικός Αρχηγός/Συνοδός 
καθ’όλη την διάρκεια του ταξιδιού

• Δημοτικός τοπικός φόρος των 
ξενοδοχείων

• Μια αποσκευή 23κιλών και μια 
χειραποσκευή 10κιλών

• Ασφάλεια Ταξιδιού 
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα
• Δικαιώματα εισόδων προαιρετικά
• Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο 

πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν 
προαιρετικό ή προτεινόμενο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗθΕΙ ΜΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

€775 €1059 €565
€795 €1089 €575

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

14/07, 25/08 
21, 28/07, 04, 11, 18/08 

GRE8

από

€775
σε 2κλινοΜοναδική Κρήτη 

8 ΜΕΡΕΣ 
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ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (4) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA - BEG jU881  14:40 – 16:20 
BEG - LCA  jU880  10:20 – 13:45 

24/07, 07/08, 14/08

1Η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Βελιγράδι. 
Άφιξη, παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας, μεταφορά στο ξενοδοχείο 
και άμεση παραλαβή των δωματίων. Ελεύθερος χρόνος για περιδιάβαση 
στη γύρο περιοχή και μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. Για όσους επιθυμούν για κάτι περισσότερο, μπορείτε να 
κάνετε μια βόλτα στη γνωστή Μποέμικη περιοχή του Βελιγραδίου την 
Σκαντάρλια, περιοχή που θυμίζει Πλάκα της Αθήνας με τις ρομαντικές 
μουσικές να εντυπωσιάζουν. Δείπνο στο ξενοδοχείο.

2Η ΜΕΡΑ: ΑΝΤΑ ΤΣΙΓΚΑΛΙΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΣΗ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ 
Ξεκινάμε την πανοραμική ξενάγηση μας στις κρυμμένες ομορφιές του 
Βελιγραδίου με μίνι κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάβα και Δούναβη για 
να θαυμάσουμε την θέα του Νέου αλλά και παλιού Βελιγραδίου απο μια 
διαφορετική ματιά. Στη συνέχεια επιβιβαζόμαστε και πάλιν στο πούλμαν 
και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με την πόλη. και το ιστορικό κέντρο του 
Βελιγραδίου όπου θα δούμε την κεντρική πλακόστρωτη εμπορική οδό Κνέζ 
Μιχαήλοβα, την πλατεία Δημοκρατίας και το σιντριβάνι. Θα θαυμάσουμε 
παλιά κτήρια, πανεπιστημιακές σχολές και την Μητρόπολη του Βελιγραδίου. 
Θα επιβιβαστούμε σε τρενάκι για να δούμε το φρούριο / πάρκο 
Καλεμεγκτάν και να απολαύσουμε την φανταστική θέα των ποταμών Σάβα 
και Δουναβη, το πολεμικό νησί, το Νέο Βελιγράδι και τον πύργο Νεπόισα 
όπου μαρτύρησε από τους Τούρκους ο Ρήγας Φεραίος και το άγαλμα του 
νικητή. Συνεχίζουμε την πανοραμική ξενάγηση μας στο Νέο Βελιγράδι 
όπου θα δούμε τη γέφυρα Άντα Τσιγκάνλια, το πάρκο Τόπσιντερ και την 
αριστοκρατική περιοχή του Βελιγραδίου Ντέτινιε, την ημιτελή Εκκλησία 
του Αγίου Σάββα που όταν τελειώσει θα είναι η μεγαλύτερη Εκκλησία 
της Ορθοδοξίας. Θα δούμε τα καταστρεμμένα κτήρια αποτέλεσμα των 
βομβαρδισμών της πόλης στον πόλεμο του 1999, τα κτήρια της Βουλής, της 
Κυβέρνησης και το Δημαρχείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο. Το 
βράδυ δοκιμάστε την τύχη σας στο καζίνο της πόλης ‘η απολαύστε το ποτό 
σας σε ένα απο τα πολλά μπαράκια στον ποταμό Δούναβη.

3Η ΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΡΟΥΣΕΝΤΟΛ – ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ – 
ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Κατευθυνόμαστε σήμερα στη Βόρεια Σερβία διαμέσου της πεδιάδας 
της Πανονίας, την περιοχή Βοιβοντίνα. Πρώτος σταθμός το Μοναστήρι 
Κρούσεντολ, ένα από τα πολλά μοναστήρια της Φρούσκα Γκόρα. Θα 
συνεχίσουμε για την πανέμορφη κωμόπολη του Σρέμσκι Κάρλοβτσι όπου 
θα δούμε κτήρια με πλούσια αρχιτεκτονική όπως το παλιό πατριαρχείο, 
την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το πρώτο Σέρβικο Γυμνάσιο, την 
Θεολογική σχολή και άλλα. Ακολουθεί επίσκεψη σε τοπικό οινοποιείο για να 
δοκιμάσουμε κρασιά και μέλι. Επόμενος προορισμός, η δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Σερβίας το Νόβι Σαντ. Στη διαδρομή μας θα σταματήσουμε στο 
φρούριο Πετραβαραντίν που βρίσκεται στις όχθες του Δούναβη. Στο Νόβι 
Σαντ θα δούμε το κέντρο της πόλης, την Καθολική Εκκλησία της Παναγίας 
και το Δημαρχείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο δείπνο και διανυκτέρευση.

4Η ΜΕΡΑ: ΒΟΥΝΟ ΑΒΑΛΑ – ΜΙΝΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ – ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Πρόγευμα και μέρα ελευθερη για να την αξιοποιήσετε όπως εσείς θέλετε 
καλύτερα. Προτείνουμε να συμμετάσχετε σε μια ολοήμερη προαιρετική 
εκδρομή στη περιοχή Άντα Τσικλανλια και το βουνό Άβαλα, όπου θα δούμε 
το μνημείο του Αγνώστου Ήρωα και θα θαυμάσουμε το Βελιγράδι από τον 
ομώνυμο Πύργο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο 
και διανυκτέρευση. 

5Η ΜΕΡΑ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Τελευταία μέρα. Μετα το πρόγευμα θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Το ταξίδι εδώ 
τελειώνει......οι αναμνήσεις όμως μένουν

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βελιγράδι-

Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίων.
• Μια αποσκευή 23 κιλά και μια χειραποσκευή 

8 κιλά (55x40x20).
• 4 βράδια διαμονή στο Βελιγράδι σε 

ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα τύπου μπουφέ
• 4 γεύματα / δείπνα στο ξενοδοχείο. 
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις 

σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Μίνι κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάββα 

και Δούναβη.
• Είσοδος στο Άβαλα. 
• Ασφάλεια ταξιδιού.
• Τρενάκι, στην περιοχή Άντα Τσιγκάνλια και 

στο φρούριο Καλεμεκταν.
• Ελληνόφωνος ξεναγός / συνοδός του 

τοπικού μας γραφείου.
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας και του 

γραφείου μας στη Σερβία.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Ποτά κατά τα γεύματα.
• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
• Φαγητό και ποτό στην πτήση.
• Δικαιώματα εισόδων εκτός αυτών που 

αναφέρονται πιο πάνω.
• Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή 

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής 16 ατόμων 

για να πραγματοποιηθεί η προαιρετική 
εκδρομή. Κρατήσεις στην συνοδό σας στην 
Σερβία

BEG1

από

€609
σε 2κλινοΒελιγράδι

5 ΜΕΡΕΣ 

€609 €619 €449
€639 €649 €469

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

24/07
07, 1408
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ΜΑΛΤΑ (4)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA-MLA EK 109 12.20 - 14.05
MLA-LCA EK 110 15.35 - 19.00

06, 13, 20, 27/07, 03, 10, 17, 24/08

1Η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΜΑΛΤΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση με πτήση της EMiR-
ATES για το νησί της Καλυψώς, την όμορφη Μάλτα. Άφιξη και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος, 

2Η ΜΕΡΑ: ΜΑΛΤΑ ΕΛΕΥθΕΡΗ ΜΕΡΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΑΛΕΤΤΑ) 
Ελευθερη μέρα : Προτείνουμε μια απολαυστική ξενάγηση με ανοικτό πούλμαν 
hop off/ hop on στη πρωτεύουσα της Μάλτας τη Βαλέτα όπου θα έχετε την 
ευκαιρία να γνωρίσετε τη πλούσια κληρονομιά της χώρας σε αρχαιολογία, 
ιστορία, αρχιτεκτονική, τέχνη και πολιτισμό. Διανυκτερευση. 

3Η ΜΕΡΑ: ΜΑΛΤΑ ΕΛΕΥθΕΡΗ ΜΕΡΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΚΟΜΙΝΟ )
Ελεύθερη μέρα: Προτείνουμε μια απολαυστική κρουαζιέρα στο Κομίνο και την 
επίσκεψη στο χωριό του Πόππαϋ Το βράδυ αξίζει κάποιος να επισκεφθεί τις 
πολυάριθμες ταβέρνες καθώς επίσης και να δοκιμάσει την τύχη του σε ένα από 
τα τρία καζίνα της Μάλτας. Διανυκτέρευση.

4Η ΜΕΡΑ: ΜΑΛΤΑ ΕΛΕΥθΕΡΗ ΜΕΡΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΕDITeRRANeo MARINe 
PARK Η ΝΗΣΙ ΓΚΟΖΟ) 
Ελεύθερη μέρα. Προτείνουμε εκδρομή μέχρι το πάρκο MEDiTERRANEO ή μέχρι 
το υπέροχο νησάκι Γκόζο, το μυθικό νησί της Καλυψούς. 

5Η ΜΕΡΑ: ΜΑΛΤΑ 
Ελεύθερο το πρωινό και γύρο στο μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση μας στην Λάρνακα. 
Σημείωση: • Η εκδρομή πραγματοποιείται με ελάχιστη συμμετοχή 4 ατόμων

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Μάλτα 

– Λάρνακα 
• Φόροι αεροδρομίων
• Μεταφορά απο/προς αεροδρόμιο 

Βαλέττας
• Διαμονή για 4 βράδια με πρόγευμα σε 

ξενοδοχείο της επιλογής σας. 
• Ασφάλεια ταξιδίου

• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.
• Φ.Π.Α..

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Κόστος προαιρετικών εκδρομών 
• Αχθοφορικά.
• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 

ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. 

MLA1

από

€569
σε 2κλινοΜάλτα

5 ΜΕΡΕΣ 

€569 €679 €429
€589 €699 €449

WINDSoR 4* ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

06, 13, 20, 27/07
03, 10, 17, 24/08

€619 €749 €449
€649 €779 €469

PRelUNA 4* ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

06, 13, 20, 27/07
03, 10, 17, 24/08

€849 €1379 €309
€899 €1479 €319

INTeRCoNTINeNTAl 5* ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

06, 13, 20, 27/07
03, 10, 17, 24/08
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ΤΑΛΙΝ (3) , ΡΙΓΑ (4)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA-RiX  BT658 12:05 – 15:50
RiX-LCA BT 657 07:40 – 11:25

24/07, 07, 14, 21/08

 
1Η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΡΙΓΑ - ΤΑΛΛΙΝ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Λετονίας, τη Ρίγα. Άφιξη, παραλαβή και αναχωρούμε βορειότερα ακολουθώντας 
μια θαυμάσια διαδρομή κατά μήκος των ακτών της Βαλτικής με τελικό προορισμό 
την πρωτεύουσα της Εσθονίας, Ταλλίν. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας , 
δείπνο και διανυκτέρευση. 

2Η ΜΕΡΑ: ΤΑΛΛΙΝ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) – θΕΡΙΝΟ ΠΑΛΑΤΙ ΚΑΤΡΙΟΡΓΚ 
Σήμερα θα ξεναγηθούμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Εσθονίας. Θα 
περπατήσουμε την περιτειχισμένη παλιά πόλη, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
μουσείο μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Θα δούμε το Δημαρχείο, το φρούριο Τουμπέα 
που κτίστηκε από τους Ιππότες της Τιμής τον 13ο αιώνα, την εντυπωσιακή Ρωσική 
εκκλησία του Αλεξάνδρου Νέφσκι, τον Καθεδρικό ναό γοτθικού ρυθμού με μία 
αξιόλογη συλλογή οικόσημων. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα (προαιρετικό) και για 
βόλτα στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια της παλιάς πόλης, να πάρετε τον καφέ 
σας σε ένα από τα υπαίθρια καφενεία και να επισκεφθείτε τα όμορφα μαγαζάκια 
της. Διανυκτέρευση.

3Η ΜΕΡΑ: ΤΑΛΛΙΝ - ΕΛΕΥθΕΡΗ ΜΕΡΑ ( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 
ΒΙΚΙΝΓΚ )
Εκμεταλευτείτε την ελεύθερη σας μέρα για μια μοναδική προαιρετική εκδρομή 
στο χωριό Βίκινγκ κοντά στο μεσαιωνικό Τάλιν. Πρόκειται για ένα θεαματικό χωριό 
που μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο και στη περίοδο των Βίκινγκ που χρονολογείται 
περίπου στον 8ον - 11ου αιώνα και όπου μπορείς να πάρεις απο κοντά μια γεύση 
απο την καθημερινή ζωή των Βίκινγκ. Οι ευρύχωρες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν 
ένα ολόκληρο οχυρό δίπλα στο ποτάμι, με σχεδόν αποκλειστικά ξύλινες κατασκευές. 
Πύργοι,τείχος,ξύλινα σπιτάκια κ.α μας δίδουν την εντύπωση μιας άλλης εποχής. 
Ακολουθεί γεύμα με παραδοσιακό φαγητό, καπνιστό τυρί, πέστροφα, σούπες και 
φαγητά με βάση το κρέας. 

4Η ΜΕΡΑ: ΤΑΛΛΙΝ - ΣΙΓΚΟΥΛΝΤΑ – ΤΟΥΡΑΙΝΤΕ - ΡΙΓΑ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τη Ρίγα μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής 
με πρώτο σταθμό στη γραφική κωμόπολη Σιγκούλντα στην περιοχή του Εθνικού 
Πάρκου Γκαούια. Είναι ένας απο τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς 
στη Λεττονία και χαρακτηρίζεται απο τα γραφικά τοπία και τα αμέτρητα φυσικά 
και πολιτιστικά μνημεία. Χρόνος ελεύθερος για περιδιάβαση και απόλαυση του 
όμορφου τοπίου και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το περίφημο περιτειχισμένο κάστρο των ιπποτών Τουράιντε, σπουδαίο μεσαιωνικό 
και αρχιτεκτονικό μνημείο, που γνώρισε στιγμές μεγάλης δόξας στις αρχές του 13ου 
αιώνα. Το κάστρο φιλοξενεί το Εθνογραφικό μουσείο και το μουσείο ιστορίας της 
περιοχής. Άφιξη στην Ρίγα αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

5Η ΜΕΡΑ: ΡΙΓΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Μετά το πρωινό θα περπατήσουμε σε κάθε γωνιά της παλιάς πόλης της Ρίγας 
που είναι μια αρχοντική πόλη με φινέτσα και υπέροχη αρχιτεκτονική, έτσι ώστε να 
μπορεί να συγκριθεί με την Αγία Πετρούπολη. Οι περίφημες εκκλησίες του Αγίου 
Πέτρου και Ιακώβ, τα τείχη της πόλης, η μικρή και η μεγάλη εμπορική Συντεχνία, 
η πλατεία του Δημαρχείου και φυσικά η διάσημη συνοικία με τα υπέροχα Art 
Nouveau κτίρια, είναι μερικά από τα κυριότερα σημεία της ξενάγησης μας. 
Ακολουθεί απόγευμα επίσκεψη στο μουσείο αντίκες-αυτοκινήτων Riga Motor 
Museum. Το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

6Η ΜΕΡΑ: ΡΙΓΑ - ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΓΙΟΥΡΜΑΛΑ ΤΗΝ ΡΙΒΙΕΡΑ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για εκδρομή στη Λουτρόπολη της Γιούρμαλα 

(jurmala ) 20 χλμ δυτικά της Ρίγας και τουριστική ναυαρχίδα της Λετονίας. το 
δημοφιλέστερο παραθαλάσσιο θέρετρο της Εσθονίας ή αλλιώς την «καλοκαιρινή 
πρωτεύουσα» όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι, με τα χρωματιστά ξύλινα 
σπίτια. Πρόκειται για ένα γοητευτικό σύνολο τριών-τεσσάρων χωριών, που 
απλώνεται σε μια τεράστια αμμώδη παραλία της Βαλτικής που το καλοκαίρι ζεί 
μια ανεπανάληπτη τουριστική φρενίτιδα. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε στις 
ωραιότερες παραλίες της Βαλτικής, θαυμάστε τα ξύλινα σπιτάκια και απολαύστε 
προαιρετικά το γεύμα σας σε τοπικό παραδοσιακό εστιατόριο. 

7Η ΜΕΡΑ: ΡΙΓΑ
Ελεύθερη μέρα στη διάθεση για περιδιάβαση και καλύτερη γνωριμία με την 
πολυπρόσωπη Λετονική πρωτεύουσα. Σεργιανίστε στη Παλιά Πόλη και κάντε τα 
ψώνια σας απο την υπαίθρια κεντρική αγορά. Το βράδυ απολαύστε το δείπνο σας 
(προαιρετικό) σε ένα απο τα φαντακτερά εστιατόρια της περιοχής ή κάντε τη βόλτα 
σας στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια της παλιάς πόλης, και πάρτε τον καφέ σας 
σε ένα από τα πολλά υπαίθρια καφενεία της. Διανυκτέρευση.

8Η ΜΕΡΑ: ΡΙΓΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ 
Νωρίς το πρωί, μεταφορά στο αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση της 
επιστροφής για Λάρνακα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Ρίγα – 

Λάρνακα με πτήσεις της Air Baltic.
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος 

καυσίμων.
• Μια αποσκευή μέχρι 20 kgs και μια 

χειραποσκευή μέχρι 8 kgs.
• 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα 

ξενοδοχεία 4 αστέρων.
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.
• Δύο (2) δείπνα σύμφωνα με το 

πρόγραμμα.
• Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 

κλιματιζόμενα πούλμαν, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα.

• Τοπικοί ξεναγοί. 
• Ασφάλεια ταξιδιού.
• Έμπειρος ελληνόφωνος αρχηγός/

συνοδός 
• Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Φαγητό στο αεροπλάνο.
• Εισιτήρια εισόδων στο κάστρο Τουράιντα 

€6 και στο μουσείο αυτοκινήτων €10..
• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
• Ποτά στα φαγητά.
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο 

πρόγραμμα ή αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ESL1

από

€979
σε 2κλινοΕσθονία – Λετονία

8 ΜΕΡΕΣ 

€1119 €1399 €879
€1059
€979

€1389
€1299

€899
€859

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

24/07
07, 14/08
21/08
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ΒΙΕΝΝΗ (6)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA – ViE OS836 06.25 - 08.45
ViE – LCA OS835 20.40 - 00.40

23/07, 06, 13, 20/08

1Η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΒΙΕΝΝΗ
Θεωρείται πόλη της μουσικής αλλά και των ονείρων, αφού ήταν πατρίδα του 
διάσημου Φραντς Σούμπερτ και του ψυχαναλυτή Σίγκμοντ Φρόιντ. Η Βιέννη 
πάντως βρίσκει τον τρόπο να επιβεβαιώνει πάντα τη φήμη της ως η πιο 
ονειρεμένη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Αναχώρηση από Λάρνακα για Βιέννη με 
απευθείας πτήσεις των Αυστριακών αερογραμμών. Άφιξη στο αεροδρόμιο, 
υποδοχή από τον αρχηγό σας και χωρίς να χάσουμε χρόνο ξεκινάμε την 
πανοραμική μας περιήγηση από τους κήπους των θερινών ανακτόρων του 
Σενμπρούν όπου θα έχουμε την ευκαιρία να τους περπατήσουμε. Χρόνος 
ελεύθερος για την πρώτη γαστρονομική σας εμπειρία. Ζεστός καφές με 
ροδοψημένα στρούτελ μήλου. Στη συνέχεια θα δούμε την Όπερα, τα χειμερινά 
ανάκτορα Χόφμπουργκ, το ελληνοπρεπές κοινοβούλιο, το νεογοτθικό 
δημαρχείο, την Βοτίβκιρχε, το ανάκτορο Μπελβεντέρε, τα κτήρια του ΟΗΕ και 
άλλα αξιοθέατα της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη βόλτα. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση δωματίων. Υπόλοιπος χρόνος στην διάθεση σας. 

2Η ΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ – MΟΥΣΕΙΟ ΣΙΣΣΥΣ (ΧΟΦΜΠΟΥΡΓΚ)
Πρόγευμα και ακολουθεί μεταφορά στο κέντρο της πόλης, όπου θα γίνει η 
περιπατητική ξενάγηση Όσοι θέλουν μπορούν προαιρετικά να ξεναγηθούν στα 
διαμερίσματα της αυτοκράτειρας Ελισάβετ (γνωστή ως πριγκίπισσα Σίσσυ) στά 
χειμερινά ανάκτορα του Χοφμπουργκ. Όπερα, μουσική, κονσέρτα, τέχνη είναι οι 
έννοιες που έρχονται αμέσως στο μυαλό μας όταν συζητάμε για την αυστριακή 
πρωτεύουσα. Παρόλο που η Βιέννη με την πρώτη ματιά έχει μια υπέρτατη 
κλασική γοητεία και όψη, εντούτοις έχει και μια πολύ καθαρή αίσθηση με 
μοντέρνες γκαλερί, μοδάτα clubs και στιλάτα εστιατόρια, που την κάνουν 
ελκυστική για πολλά και διαφορετικά γούστα. Μετά την ξενάγηση μπορείτε να 
παραμείνετε στο κέντρο της πόλης για να κάνετε τα ψώνια σας, να πιείτε τον 
καφέ σας ή να γευματίσετε. 

3Η ΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να πάρετε μέρος σε μια 
προαιρετική εκδρομή στη Μπρατισλάβα, πρωτεύουσα της Σλοβακίας. Πρόκειται 
για τη μοναδική πρωτεύουσα ευρωπαϊκού κράτους που βρίσκεται σχεδόν 
πάνω στα σύνορα με την Αυστρία ενώ η οροσειρά των Καρπαθίων ξεκινά εντός 
της περιοχής της πόλης. Είναι η μεγαλύτερη πόλη της Σλοβακίας με 460.000 
κατοίκους. Μεταξύ άλλων θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα 
δούμε το κάστρο και το μνημείο των πεσόντων του Β Παγκοσμίου Πολέμου. 
Χρόνος ελεύθερος. Τέλος θα μεταφερθούμε σε γνωστό outlet όπου θα έχετε 
χρόνο για να κάνετε τις αγορές σας. Επιστροφή αργά το απόγευμα. 

4Η ΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ – ΔΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ – ΜΠΑΝΤΕΝ
Η σημερινή μέρα μας οδηγεί στα περίχωρα της Βιέννης στα χιλιοτραγουδισμένα 
Βιεννέζικα Δάση. Εκεί στη τοποθεσία Μάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε 
κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από την θλιβερή ιστορία της 
αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου, τελευταίου διάδοχου του θρόνου και 
της Μαρίας Βετσέρα. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Μοναστήρι του Τιμίου 
Σταυρού στο Χάιλιγκενκροιτς και η μέρα μας θα τελειώσει με επίσκεψη στην 
κοσμοπολίτικη λουτρόπολη του Μπάντεν με τις θερμές πηγές της. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά όσοι θέλουν μπορούν να κατέβουν στο Πράτερ το 
οποίο είναι ένα μεγάλο πάρκο στη Βιέννη με το ομώνυμο Λούνα Πάρκ του.

5Η ΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ – ΜΕΛΚ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΔΟΥΝΑΒΗ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε τη μέρα μας με την εκδρομή στη Κοιλάδα του Δούναβη. 
Θα μεταφερθούμε μέχρι το Αββαείο του Μέλκ, με τα 1365 παράθυρα, ένα από 
τα σημαντικότερα και παλαιότερα μοναστήρια της χώρας όπου γυρίστηκαν 

σκηνές της ταινίας «Το όνομα Του Ρόδου» όπου προσελκύει πολλούς 
επισκέπτες. Στην συνέχεια θα επιβιβαστούμε σε ποταμόπλοιο για να κάνουμε 
μια μικρή κρουαζιέρα στο Δούναβη μέχρι το Σπιτς. Εκεί θα μας περιμένει το 
λεωφορείο για να μας μεταφέρει στο Κρεμς όπου και θα περπατήσουμε στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης και μετά θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Στην διαδρομή 
μας θα περάσουμε από μικρές ρομαντικές πόλεις, αμπελώνες, εντυπωσιακά 
μοναστήρια, κάστρα και μεσαιωνικά ερείπια, που όλα μαζί δημιουργούν μια 
γραφική ομορφιά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη. Διανυκτέρευση.

6Η ΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ
Μέρα ελεύθερη. Περπατήστε στους εμπορικούς δρόμους της Βιέννης και κάντε 
τα ψώνια σας. Αν πάλι είστε οικογένεια σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τον 
ζωολογικό κήπο ο οποίος βρίσκεται δίπλα από το διάσημο παλάτι Schonbrunn, 
και φτιάχτηκε το 1752. Είναι ο παλαιότερος ζωολογικός κήπος στον κόσμο. 
Υπάρχει τρενάκι το οποίο μπορεί να σας μεταφέρει από τη μία άκρη του κήπου 
στην άλλη. Μπορείτε να κάνετε την βόλτα σας μέχρι τον Πύργο του Δούναβη, το 
πιο ψηλό κτήριο της Βιέννης με ύψος 352μ. Στη περιστρεφόμενη κεφαλή του 
Πύργου μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας ή το φαγητό σας (προαιρετικά) 
με φόντο την φανταστική θέα που απλώνεται στα πόδια σας. Διανυκτέρευση.

7Η ΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για μια τελευταία ματιά στην πανέμορφη Βιέννη. 
Αργά το απόγευμα θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την 
πτήση της επιστροφής για Λάρνακα. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα - Βιέννη - 

Λάρνακα με Αυστριακές Αερογραμμές
• Φόροι αεροδρομίων 
• Έξι διανυκτερεύσεις στην Βιέννη σε 

ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα τύπου μπουφέ
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις όπως 

αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελή 
πούλμαν

• Κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο
• Έμπειρος τοπικός ελληνόφωνος αρχηγός / 

ξεναγός κατά τις μετακινήσεις και ξεναγήσεις
• Μια αποσκευή 23 κιλών και μια 

χειραποσκευή 7 κιλών
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Δικαιώματα εισόδων προαιρετικά 
• Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα 

ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. 

AUS1

από

€919
σε 2κλινοΒιέννη - Δάση του Μάγιερλινγκ - Κρουαζιέρα Δούναβη

7 ΜΕΡΕΣ 

€919 €1179 €649
€949 €1209 €669

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

23/07
06, 13, 20/08
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ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ(3), ΒΙΕΝΝΗ(3)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA-ViE OS836 06:25 - 08:45
ViE-LCA OS835  20:40 - 00:40

23/07, 06, 13, 20/08

 
1Η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΒΙΕΝΝΗ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Αναχώρηση από την Λάρνακα για Βιέννη. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για το 
μαργαριτάρι του Δούναβη, τη Βουδαπέστη. Καλώς ήρθατε στη Βουδαπέστη ή 
μήπως καλώς ήρθατε στο Παρίσι της Ανατολικής Ευρώπης!!! Ίσως ακόμη, καλώς 
ήρθατε στην πόλη των θερμών λουτρών και των spa! Όπως και να την αποκαλέσεις 
ένα έχει σημασία: η Βουδαπέστη είναι αφοπλιστικά μαγευτική! Χρόνος ελεύθερος 
για καφέ και ακολουθεί μια πρώτη πανοραμική περιήγηση της πόλης. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση δωματίων. Κάντε τη βόλτα σας στον πεζόδρομο 
της οδό Βάτσι Ούτσα έναν από τους πολυσύχναστους και εμπορικούς δρόμους της 
πόλης. Το βράδυ θα απολαύσουμε το δείπνο μας.

2Η ΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Μετά το πρωινό αρχίζει η γνωριμία μας με το μαργαριτάρι του Δούναβη, τη 
Βουδαπέστη, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την πλατεία Ηρώων, το Δημαρχείο, 
το Κοινοβούλιο, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου και την αλυσιδωτή 
γέφυρα των Λεόντων. Συνεχίζουμε για την Βούδα, κτισμένη σε λόφους, όπου θα 
δούμε το λόφο Γκέλερτ, την εκκλησία του Ματθία και τον περίφημο Πύργο των 
Ψαράδων στην περιοχή του κάστρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3Η ΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΔΟΥΝΑΒΗ
Επίσκεψη σήμερα στο νησί της Μαργαρίτας, καταπράσινο νησάκι στη μέση του 
Δούναβη. Στο νησί υπάρχουν ιαματικά λουτρά, σιντριβάνια, πανέμορφοι κήποι και 
ένα υπαίθριο θέατρο το οποίο φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις. Το νησί συνδέεται 
με δύο γέφυρες, της Μαργαρίτας και την γέφυρα Arpad. Ακολουθεί κρουαζιέρα στο 
Δούναβη, όπου θα θαυμάσουμε τα αξιοθέατα μέσω μιας άλλης ματιάς. Απόγευμα 
ελεύθερο για βόλτα και περιδιάβαση στους εμπορικούς δρόμους της πόλης. Δείπνο 
και διανυκτέρευση

4Η ΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΚΑΜΠΗ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ – ΓΚΙΟΡ -ΒΙΕΝΝΗ
Σήμερα θα επισκεφθούμε τα παραδουνάβια χωριά με πρώτη επίσκεψη στο 
δημοφιλές χωριό των καλλιτεχνών Σέντεντρε που διακρίνεται για τα ιστορικά 
κτήρια. Υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ορθόδοξης εκκλησίας, γι’ 
αυτό και στο χωριό υπάρχουν εννιά εκκλησίες και ανάµεσα τους η ελληνορθόδοξη 
«Μπλαγκοβέστενσκα» µε τοιχογραφίες των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, και 
του Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για τη Βιέννη με ενδιάμεσο 
σταθμό στην πόλη Γκιόρ, μια απο τις ομορφότερες πόλεις της Ουγγαρίας όπου θα 
βολτάρουμε στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου. ’Αφιξη στη Βιέννη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερο βράδυ

5Η ΜΕΡΑ : ΒΙΕΝΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Θεωρείται η πόλη της μουσικής αλλά και των ονείρων, αφού ήταν πατρίδα του 
διάσημου Φραντς Σούμπερτ και του ψυχαναλυτή Sigmund Freud. Η Βιέννη πάντως 
βρίσκει τον τρόπο να επιβεβαιώνει πάντα τη φήμη της ως η πιο ονειρεμένη 
ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Πρόγευμα και ακολουθεί ξενάγηση της πόλης της 
Βιέννης όπου μεταξύ άλλων θα δούμε την Ρίνγκστρασσε, την Όπερα, τα χειμερινά 
ανάκτορα Χόφμπουργκ, τα δίδυμα μουσεία, το ελληνοπρεπές κοινοβούλιο, το 
νεογοτθικό δημαρχείο, το πανεπιστήμιο, την Βοτίβκιρχε, τον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Στεφάνου και τις ελληνικές εκκλησίες. Κατόπιν θα επισκεφθούμε τα ανάκτορα 
του Σενμπρούν όπου θα ξεναγηθούμε στα αυτοκρατορικά διαμερίσματα. Γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο και χρόνος ελεύθερος. Κάντε τα ψώνια σας, επισκεφθείτε κάποιο 
μουσείο ή τον ζωολογικό κήπο, όπου το τρενάκι μπορεί να σας μεταφέρει από τη 
μία άκρη του κήπου στην άλλη, ανεβείτε στον Πύργο Ντόναουμγια με πανοραμική 
θέα της πόλης απολαμβάνοντας τον καφέ σας ή επισκεφθείτε το Πράτερ με την 
μοναδική ρόδα. Μπορείτε να επισκεφθείτε κάποιο από τα φημισμένα καφέ, όπως 

το παραδοσιακό Sacher, με την παγκόσμια γνωστή σοκολατίνα του. Οι επιλογές 
αμέτρητεςΤο βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε το δείπνο σας στο κρασοχώρι 
Γκρίντζιγκ όπου θα έχετε την ευκαιρία για μια πανοραμική θέα της πόλης. 

6Η ΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ – ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΜΕΝ 
Μετα το πρωϊνό αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στην πρωτεύουσα της 
Σλοβακίας την Μπρατισλάβα . Η πόλη χαρίζει στους επισκέπτες ένα ταξίδι σε πολλές 
εποχές καθώς μέσα από τα γραφικά της σοκάκια έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν 
τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική. Θα εκδράμουμε προς την Βορειοδυτική Σλοβακία για 
να επισκεφθούμε το Αναγεννησιακό κάστρο με το μουσείο του και θα θαυμάσουμε 
μια αναπαράσταση της ζωής των τότε Αριστοκρατών καθώς επίσης και μια συλλογή 
από όπλα και κυνηγετικά εκθέματα. Επιστροφή στην πόλη και συνεχίζουμε με το πιο 
χαρακτηριστικό αξιοθέατο που δεν είναι άλλο από το Κάστρο, στο οποίο στέφθηκαν 
Ούγγροι βασιλείς και φυλάσσονται αρκετά κοσμήματα του στέμματος. Τελευταία 
μας στάση το υπέροχο σιντριβάνι στην κεντρική πλατεία της παλαιάς πόλης. Αργά 
το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη και στο ξενοδοχείο μας.

7Η ΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ – ΔΑΣΗ ΜΑΓΕΡΛΙΝΓΚ – ΜΠΑΝΤΕΝ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Με τις αποσκευές μας θα κάνουμε μια εκδρομή στα περίχωρα της Βιέννης στα 
χιλιοτραγουδημένα Βιεννέζικα Δάση. Εκεί στη τοποθεσία Μάγιερλινγκ, θα δούμε το 
άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από την θλιβερή ιστορία 
της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου, τελευταίου διάδοχου του θρόνου και της 
Μαρίας Βετσέρα. Συνεχίζουμε για επίσκεψη του Μοναστηριού του Τιμίου Σταυρού 
στο Χάιλιγκενκροις και η μέρα μας θα τελειώσει με επίσκεψη στην κοσμοπολίτικη 
λουτρόπολη Μπάντεν με τις θερμές πηγές της. Το απόγευμα μεταφερόμαστε στο 
αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Βιέννη - 

Λάρνακα με Αυστριακές Αερογραμμές
• Φόροι αεροδρομίων 
• 3 βράδια διαμονή στη Βουδαπέστη & 

3 βράδια Βιέννη σε ξενοδοχεία 4* με 
πρόγευμα τύπου μπουφέ 

• Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
κλιματιζόμενα πούλμαν

• Τέσσεαρ γεύματα/δείπνα όπως 
αναφέρονται στο πρόγραμμα

• Κρουαζιέρα στο Δούναβη

• Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός 
/ ξεναγός

• Μια αποσκευή 23 κιλών και μια 
χειραποσκευή 8 κιλών

• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Δικαιώματα εισόδων προαιρετικά
• Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο 

πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

€969 €1249 €659
€1039 €1319 €739

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

23/07
06, 13, 20/08

AHS1

από

€969
σε 2κλινοΟυγγαρία - Αυστρία - Σλοβακία

7 ΜΕΡΕΣ 
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ΠΑΡΙΣΙ (4)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA – BVA W6 4595 16.25 - 20.25
BVA – LCA W6 4596 20.30 - 02.00

01, 08/08

1Η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΠΑΡΙΣΙ
Αποδράστε από την καθημερινότητά σας με ένα ταξίδι στο μαγευτικό Παρίσι 
και γνωρίστε από κοντά τι πάει να πει γαλλική φινέτσα! Η «Πόλη του Φωτός» 
σας περιμένει να την ανακαλύψετε! Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας 
και αναχώρηση με απευθείας πτήση για μία από τις ωραιότερες πόλεις στον 
κόσμο το Παρίσι. Υποδοχή και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Προτείνουμε να μην 
χάσετε χρόνο. Ξεκινήστε την εξερεύνηση στην πόλη η οποία προσφέρει στον 
επισκέπτη τα πάντα: τέχνη, μόδα, γαστρονομία, αγορές, ιστορία, ρομαντισμό.

2Η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Πρωινό. Σήμερα θα γνωρίσουμε την πόλη με επαγγελματία ξεναγό ξεκινώντας 
από τον διάσημο γοτθικό ναό, ο οποίος έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον, 
τόσο της λογοτεχνίας, όσο και του κινηματογράφου. Ο λόγος φυσικά για την 
Παναγία των Παρισίων. Μπορεί να μην είναι ο μεγαλύτερος Καθεδρικός Ναός 
του κόσμου αλλά σίγουρα είναι από τους πιο διάσημους. Θα συνεχίσουμε με 
το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόννης για να φθάσουμε στο Πάνθεον. Η 
περιοχή γύρω είναι ένα υπαίθριο μουσείο αρχιτεκτονικών ρευμάτων του 19ου 
κυρίως αιώνα. Μάλλον δεν έχουμε και πολλά να πούμε για τον Πύργο του 
Άιφελ, τον οποίο θα δούμε στη συνέχεια αφού είναι παγκοσμίως γνωστός, 
παρά το ότι είναι καλή ιδέα να ανεβείτε στον ελεύθερο σας χρόνο για να 
θαυμάσετε και την πόλη από ψηλά. Συνεχίζουμε για τα Ηλύσια Πεδία Υπέροχη, 
συμμετρικά δενδροφυτεμένη, φαντασμαγορικά φωτισμένη λεωφόρος η οποία 
καταλήγει στην αψίδα του θριάμβου. Συνέχεια έχει η Μονμάρτη. Αποτελεί 
μία από τις γραφικότερες συνοικίες του Παρισιού από το παρελθόν μέχρι και 
σήμερα. Περπατήστε στα πανέμορφα δρομάκια, μιλήστε με τους καλλιτέχνες 
του δρόμου που στήνουν τα καβαλέτα τους μπροστά σας και κάντε τα ψώνια 
σας από μικρά μαγαζάκια της περιοχής. Τελειώνοντας την περιήγηση μας θα 
επιβιβαστούμε σε ένα από τα Μπατώ Μούς, (πλοιαράκια) για να κάνουμε μια 
μικρή κρουαζιέρα στον Σηκουάνα. Όταν τα φώτα αντανακλώνται στα νερά του 
ποταμού, το θέαμα του παριζιάνικου ουρανού που διαγράφεται στον ορίζοντα 
γίνεται ονειρικό. Υπόλοιπος χρόνος στην διάθεση σας. 

3Η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ – DISNeylAND (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τον μαγικό κόσμο της Disneyland. Αν 
νομίζετε ότι το πάρκο είναι μόνο για παιδιά κάνετε λάθος. Ο μαγικός κόσμος 
της Ντϊσνεϊ «ζωντανεύει» μπροστά στα μάτια μικρών και μεγάλων… που 
γίνονται και πάλι παιδιά! Ο Μίκυ και η Μίνι με την παρέα τους σας περιμένουν 
να φωτογραφηθείτε και να διασκεδάσετε. Ανεβείτε στο τρενάκι της Main 
Street, δείτε το σπίτι με τα φαντάσματα, κάντε μια βόλτα με το ατμόπλοιο, 
παρακολουθήστε τις παρελάσεις των αγαπημένων χαρακτήρων του Walt 
Disney. Για τους τολμηρούς προτείνουμε μια διαστημική περιπέτεια στα πέρατα 
του σύμπαντος, “Space Mountain”. Οι επιλογές ατέλειωτες και η μέρα δική σας. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι.

4Η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ
Μέρα ελεύθερη. Αφεθείτε στη γοητεία της πόλης και ανακαλύψτε τη μαγεία 
που κρύβει κάθε γωνιά της. Αφιερώστε χρόνο για να επισκεφθείτε το 
περίφημο Μουσείο του Λούβρου. Αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα καθώς 
και παλαιότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Οι κήποι του Λουξεμβούργου 
αξίζουν οπωσδήποτε μια επίσκεψη σας. Η γαλλική κουζίνα φημίζεται σε όλο 
τον κόσμο για τις ντελικάτες γεύσεις και τα προσεγμένα πιάτα της. Ανακαλύψτε 
γαλλικά μπιστρό στο Καρτιέ Λατέν και δοκιμάστε ένα κρουασάν βουτύρου. Οι 
λάτρεις της σοκολάτας μην παραλείψετε να κάνετε μια στάση στο κατάστημα 
Chocolat-Chapon… Θα καταλάβετε αμέσως το γιατί! Θα ήταν παράλειψη να 
μην επισκεφθείτε το πιο διάσημο πολυκατάστημα στο Παρίσι, την Γκαλερί 

Λαφαγιέτ. Ένα σύμβολο πολυτέλειας, υψηλής αισθητικής και παγκόσμιας 
φήμης! Μια επίσκεψη στο πολυκατάστημα δεν έχει να κάνει μόνο με τα ψώνια. 
Είναι από μόνο του είναι ένα αξιοθέατο με τον υπέροχο γυάλινο θόλο σε 
στιλ «αρτ νουβό». Μπορείτε ακόμα να ανεβείτε μέχρι τον τελευταίο όροφο 
του καταστήματος, να πιείτε τον καφέ σας, να γευματίσετε και φυσικά να 
απολαύσετε την εκπληκτική θέα της πόλης.

5Η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και αρκετός χρόνος ελεύθερος μέχρι τη μεταφορά μας στο 
αεροδρόμιο του Παρισιού όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής 
μας για Λάρνακα. Ο αρχηγός σας, ο οποίος θα είναι μαζί σας καθ’ όλη την 
διάρκεια της εκδρομής θα φροντίσει να εκμεταλλευτείτε όμορφα τον χρόνο 
που απέμεινε. Μπορεί το ταξίδι αυτό να μην είναι μεγάλο αλλά εμείς θα 
προσπαθήσουμε να καταλάβετε πόσο δίκιο έχουν αυτοί που αποκαλούν το 
Παρίσι «Πόλη του Φωτός»

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Παρίσι – 

Λάρνακα με απευθείας πτήσεις της Wizz Air
• Φόροι αεροδρομίων 
• Τέσσερεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* 

με πρόγευμα
• Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις όπως 

αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 
• Μίας ώρας κρουαζιέρα στο Σηκουάνα
• Έμπειρος τοπικός ελληνόφωνος συνοδός/

αρχηγός κατά την άφιξη/αναχώρηση και 
κατά την ξενάγηση

• Δημοτικός φόρος του ξενοδοχείου στο 
Παρίσι

• Μία χειραποσκευή 10 κιλών στην καμπίνα 

επιβατών με διαστάσεις 55x40x23cm
• Ασφάλεια ταξιδιού
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Φαγητό και ποτό στην πτήση
• Δικαιώματα εισόδων προαιρετικά
• Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα 

ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ:
• Εισιτήριο Εισόδου στη Ντίσνευλαντ για το 

1 πάρκο 
• € 95 το άτομο και € 88 παιδί 2-11 χρονών 

€679 €889 €549
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

01, 08/08

PAR1

από

€679
σε 2κλινοΠαρίσι 

5 ΜΕΡΕΣ 
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ΠΑΡΙΣΙ (4) DISNeylAND (2) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA – ViE OS836 06:25 - 08:45
ViE – CDG OS415 13:05 - 15:05
CDG – ViE OS416 15:50 - 17:45
ViE – LCA OS835 20:40 - 00:40

07, 14, 21, 28/07, 04, 11, 18, 25/08

 
1Η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΠΑΡΙΣΙ
Ας αποδράσουμε από την καθημερινότητα μας για το μαγευτικό Παρίσι και ας 
γνωρίσουμε από κοντά τι θα πει γαλλική φινέτσα. Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο 
Λάρνακας και αναχώρηση με ενδιάμεση αλλαγή αεροσκάφους στη Βιέννη. Άφιξη 
υποδοχή και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μπορείτε να ανηφορίσετε με 
το μετρό στη Μοντμάρτη με την μοναδική Σακρ Κερ και τους υπαίθριους ζωγράφους. 
Διανυκτέρευση.

2Η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Πρωινό και η περιήγηση μας ξεκινά από την Παναγία των Παρισίων, ένα από τα πιο 
αντιπροσωπευτικά δείγματα της γοτθικής αρχιτεκτονικής. Θα συνεχίσουμε με το 
ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόννης για να φθάσουμε στο Πάνθεον, σημείο ταφής 
των επιφανέστερων Γάλλων. Θα περάσουμε από τους κήπους του Λουξεμβούργου, 
αγαπημένο σημείο των καλλιτεχνών, θα περάσουμε από το μουσείο Ορσαί με την 
πλουσιότερη συλλογή έργων της περιόδου του Ιμπρεσιονισμού, την πανέμορφη 
γέφυρα του Αλεξάνδρου Γ ,́ το Μέγαρο των Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Αʹ 
για να ολοκληρώσουμε την πορεία μας στη νότια όχθη του Σηκουάνα με το σήμα 
κατατεθέν της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ, τον οποίο θα αποθανατίσουμε από το 
Τροκαντερό. Συνεχίζοντας τη περιήγηση μας στη βόρεια πλέον όχθη του ποταμού 
θα θαυμάσουμε την Πλατεία του Αστέρα, όπου κυριαρχεί η Αψίδα του Θριάμβου 
και αποτελεί αφετηρία της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων. Στην Πλατεία Ομονοίας 
θα δούμε το Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο του Λούξορ και πλησιάζοντας το 
εμπορικό κέντρο της πόλης θα περάσουμε από το Ναό της Αγίας Μαγδαληνής 
και την Όπερα Γκαρνιέ, Εθνική Ακαδημία της Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ. 
Ακολούθως θα επιβιβαστούμε σε ένα από τα Μπατώ Μούς, (πλοιαράκια) που εκτελούν 
κρουαζιέρες στον ποταμό για μιας ώρας κρουαζιέρα όπου θα θαυμάσουμε την πόλη 
από μια διαφορετική ματιά. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη. Το βράδυ σας προτείνουμε να 
παρακολουθήσετε το υπερθέαμα του Λίτο ή του Μούλεν Ρουζ.

3Η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ – ΠΑΡΚΟ ΑΣΤΕΡΙΞ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τo πάρκο Αστερίξ (Parc Astérix), δεύτερο 
μεγαλύτερο θεματικό πάρκο στο Παρίσι. Είναι ένα φανταστικό θεματικό πάρκο 
αναψυχής και περιπέτειας εμπνευσμένο από το δημοφιλές κόμικ «Αστερίξ», που 
απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες με παιχνίδια που κόβουν την ανάσα. Εδώ θα ξεχαστούμε 
με τον Αστερίξ, τον Οβελίξ και τους Ρωμαίους λεγεωνάριους. Θα απολαύσουμε 
πρωτότυπα θεάματα και θα διασκεδάσουμε στο μεγαλύτερο roller coaster της 
Ευρώπης. Η επίσκεψη στο περήφανο γαλατικό χωριό, με αναπαραστάσεις ιστοριών, και 
οι φωτογραφίες με τους δημοφιλείς ήρωες του κόμικ θα σας συναρπάσει. Ο Αστερίξ, 
ο Οβελίξ, ο Πανοραμίξ, ο Κακόφονίξ, η Μιμίνα, οι Ρωμαίοι και οι λοιποί συγγενείς σας 
περιμένουν. Ψωνίστε από τα άπειρα καταστήματα και ξεδιψάστε στα εστιατόρια και 
σνακ μπαρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα.

4Η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ
Μέρα ελεύθερη για ψώνια στα πασίγνωστα πολυκαταστήματα της Gallerries Lafayette 
και Printemps ή για να πάρετε μέρος σε μια προαιρετική εκδρομή. Πάρτε ένα ζεστό 
καφέ από το Café de la Paix και περπατήστε στην Opera Garnier, τη Λεωφόρο Capu-
cines, τη Rue Royale και Rue de la Paix, Rue du Marche St. Honore, Για τους λάτρεις 
της σοκολάτας προτείνουμε την εξερεύνηση του Μusee du chocolat που βρίσκεται 
στην ίδια περιοχή των μεγάλων βουλεβάρτων.Ανεβείτε στο Πύργο του Άιφελ για να 
θαυμάσετε την πόλη του φωτός από ψηλά. Το βράδυ μην παραλείψετε να επισκεφθείτε 
τη περιοχή Σαιν Ζερμαίν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ και τα πολλά 
εστιατόρια με διάφορες γεύσεις για όλα τα γούστα.
 
5Η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ – DISNeylAND
Μετά το πρωινό μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στη Disneyland. Μέρες χαράς, 

διασκέδασης και ξεγνοιασιάς. Το εισιτήριο εισόδου στο Πάρκο σας δίνει άμεση 
πρόσβαση σε όλα τα θεάματα και στα δύο πάρκα για όλες τις μέρες της παραμονής 
σας. Ο Μίκυ και η Μίνι με την παρέα τους σας περιμένουν να φωτογραφηθείτε και 
να διασκεδάσετε. Επίσης προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε την υπέροχη 
παράσταση του Buffalo Bill, ένα αυθεντικό σόου με άλογα, αγελάδες, βουβάλια, 
καουμπόηδες και Ινδιάνους. Διανυκτέρευση. 

6Η ΜΕΡΑ: DISNeylAND
Πρόγευμα και εφορμήστε στο πάρκο. Ανεβείτε στο τρενάκι της Main Street, δείτε 
το σπίτι με τα φαντάσματα, κάντε μια βόλτα με το ατμόπλοιο, παρακολουθήστε τις 
παρελάσεις των αγαπημένων χαρακτήρων του Walt Disney. Για τους τολμηρούς μας 
φίλους προτείνουμε μια διαστημική περιπέτεια στα πέρατα του σύμπαντος, “Space 
Mountain”. Ταξιδέψτε στα έγκατα του ορυχείου, “Big Thunder Mountain” ή ανεβείτε στο 
τρένο του Ιντιάνα Τζόουνς για βαθιές βουτιές με στροφές 360ο που θα σας κόψουν 
την ανάσα. Ένα πάρκο που θα σας ενθουσιάσει με τα φαντασμαγορικά του θεάματα 
που έχουν σχέση με το σινεμά και την τηλεόραση. Μην παραλείψετε να ανεβείτε 
στο Πύργο του τρόμου, μια εμπειρία που ανεβάζει την αδρεναλίνη στα ύψη. Κάντε 
αστεία και γελάστε με τον Στίτς, δείτε τον Νέμο και ζήστε μοναδικές στιγμές μέσα στο 
διαστημόπλοιο. Για τους μικρούς μας φίλους προτείνουμε μια ήρεμη κρουαζιέρα στο 
«Μικρό κόσμο» με τις κούκλες από όλο τον κόσμο, ανεβείτε στο Ντάμπο το ιπτάμενο 
ελεφαντάκι, κάντε ένα γύρω μέσα στα περιστρεφόμενα φλιτζάνια, και ταξιδέψτε με την 
πτήση του Πήτερ Παν. Το βράδυ παρακολουθείστε τη φαντασμαγορική “ηλεκτρική” 
παρέλαση των χαρακτήρων με μυριάδες φώτα και πυροτεχνήματα.

7Η ΜΕΡΑ: DISNeylAND – ΠΑΡΙΣΙ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και τελευταία μέρα για να συνεχίζετε τις αξέχαστες στιγμές στο μαγικό 
κόσμο της Disneyland.Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο του Παρισιού όπου θα 
πάρουμε την πτήση της επιστροφής με ενδιάμεση αλλαγή αεροσκάφους.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα - Παρίσι 

- Λάρνακα μέσω Βιέννης με Αυστριακές 
Αερογραμμές 

• Φόροι αεροδρομίων
• Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις 

σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Διαμονή για τέσσερα βράδια στο 

ξενοδοχείο Renaissance Paris La Defense 
4* στο Παρίσι με πρόγευμα τύπου μπουφέ 

• Διαμονή για δύο βράδια σε ξενοδοχείο της 
επιλογής σας στη Disneyland με ΠΡΩΙΝΟ!!!!

• Εισιτήριο εισόδου για το πάρκο του 
Αστερίξ

• Εισιτήριο εισόδου και για τα δύο Πάρκα 
της Disneyland για τρείς μέρες 

• Επιπλέον 2ώρες στα πάρκα πριν την 
κανονική έναρξη

• Επισκέψεις χαρακτήρων στο ξενοδοχείο και 
τα πάρκα(συμβουλευτείτε το πρόγραμμα 
στο ξενοδοχείο σας)

• Μίας ώρας κρουαζιέρα στο Σηκουάνα
• Ελληνόφωνος ξεναγός κατά την διάρκεια 

των ξεναγήσεων 
• Έμπειρος ελληνόφωνος συνοδός / 

αρχηγός κατά τις μετακινήσεις 
• Δημοτικός φόρος των ξενοδοχείων της 

Disneyland και του Παρισιού
• Μια αποσκευή 23 κιλών και μια 

χειραποσκευή 7 κιλών
• Φαγητό και ποτό κατά την πτήση
• Ασφάλεια ταξιδιού
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Δικαιώματα εισόδων προαιρετικά
• Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα 

ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
• Τα οικογενειακά δωμάτια στο Παρίσι 

είναι για 2 ενήλικες και 2 παιδιά κάτω των 
12 χρονών. Στην περίπτωση που είναι 
4 ενήλικες στο Παρίσι θα παίρνουν 2 
δωμάτια δίπλα δίπλα.

PAR2

από

€1299
σε 2κλινοΠαρίσι – Disneyland

7 ΜΕΡΕΣ 

€1159 €1149 €1299 €1789 €819
€1199
€1209

€1189
€1199

€1335 €1829 €839
€1359 €1877 €839

SeQUIoA loDGe 3* 4ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙ 3ΕΝΗΛΙΚΕΣ

07/07, 25/08
14/07
21, 28/07, 04, 11, 18/08

€1199 €1199 €1369 €1919 €829
€1245
€1269
€1299

€1245
€1269
€1299

€1399 €1949 €859
€1439
€1469

€2029
€2059

€869
€889

NeWPoRT bAy ClUb 4* 4ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2ΕΝΗΛΙΚΕΣ 1ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙ 3ΕΝΗΛΙΚΕΣ

07/07
14/07, 25/08
21, 28/07, 04, 11/08
18/08
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ΤΟΥΡ (2), ΚΑΕΝ (2), ΠΑΡΙΣΙ (3)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA – CDG U8326  10:15 - 14:00
CDG – LCA U8327  14:50 - 20:15 

08, 15, 22, 29/07 , 05, 12, 19/08

1Η ΜΕΡΑ ΛΑΡΝΑΚΑ – ΠΑΡΙΣΙ – ΚΑΣΤΡΟ ΣΑΜΠΟΡ – ΜΠΛΟΥΑ ΤΟΥΡ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το κοσμοπολίτικο Παρίσι. Μετά 
από ολιγόωρη πτήση, άφιξη στην πόλη του φωτός. Αναχώρηση για την κοιλάδα 
του Λίγηρα, του μεγαλύτερου ποταμού της Γαλλίας , με τελικό προορισμό την 
Τουρ. Ενδιάμεση στάση και επίσκεψη στο επιβλητικό κάστρο Σαμπόρ που φέρει 
και αυτό την υπογραφή του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Στο δρόμο μας θα κάνουμε 
μια στάση στο Μπλουα, στις όχθες του Λίγηρα. Στη σύντομη περιπατητική μας 
επίσκεψη θα δούμε το διάσημο κάστρο της Μπλουά που κάποτε ήταν μία από 
τις κατοικίες του Λουδοβίκου ΙΒ΄. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Τουρ. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2Η ΜΕΡΑ ΤΟΥΡ – ΚΑΣΤΡΟ - ΣΕΝΟΝΣΟ - ΑΜΠΟΥΑΖ
Αναχώρηση για την περιήγηση μας στην Μεσαιωνική πόλη Τουρ, που έχει 
ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στη συνέχεια 
επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο με κατεύθυνση το κάστρο Σενονσό , το κάστρο 
των Κυριών όπως λέγεται, διότι «το θηλυκό αποτύπωμα είναι παρόν παντού, 
προστατεύοντας από τις συγκρούσεις και τους πολέμους για να είναι για πάντα 
ένας τόπος ειρήνης». Αναχώρηση από το Σενονσώ για να επισκεφθούμε το 
κάστρο-φρούριο Αμπουάζ, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 
Επιστροφή στη Τουρ απολαμβάνοντας την διαδρομή δίπλα από τον ποταμό 
Λίγηρα. Διανυκτέρευση.

3Η ΜΕΡΑ : ΤΟΥΡ – ΑΡΟΜΑΝΣ - ΚΑΕΝ 
Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε για το Αρομάνς, κοινότητα του νομού 
Καλβαντός της Νορμανδίας. Είναι σημαντική λουτρόπολη λόγω της αμμώδους 
παραλίας της. Προσελκύει έναν πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών, καθώς 
διαθέτει ένα από τα Μουσεία της Απόβασης της Νορμανδίας αλλά και 
υπολείμματα του λιμένα Μάλμπερι “Β”. Σήμερα αυτά τα υπολείμματα βρίσκονται 
στην κεντρική παραλία της Αρρομάνς. Αμέσως μετά αναχωρούμε για την 
Κάεν. Με την άφιξη αρχίζει η περιήγηση μας στην μεγαλύτερη πόλη της κάτω 
Νορμανδίας, με εντυπωσιακό πολιτισμικό παρελθόν, που αποτέλεσε σημείο-
κλειδί στη Μάχη της Νορμανδίας, και αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το 
μουσείο πολέμου της πόλης, γνωστό για την αφιέρωση του στον Β’ παγκόσμιο 
πόλεμο και γενικά στην ιστορία του 20ου αιώνα. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4Η ΜΕΡΑ : ΚΑΕΝ – ΣΑΙΝ ΜΑΛΟ – ΜΟΝ ΣΑΙΝ ΜΙΣΕΛ 
Πρώτος μας σταθμός η κάστρο-πολιτεία του Σαιν Μαλό στις ακτές της Μάγχης, 
που αποτέλεσε καταφύγιο κουρσάρων και πειρατών. Μια πόλη-οχυρό, που 
αναστηλώθηκε εντυπωσιακά μετά τη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή της 
στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αμέσως μετά αναχωρούμε για το μεσαιωνικό 
αριστούργημα, του Μον Σαιν Μισέλ, ένα βραχώδες νησάκι στη μέση μιας 
απέραντης έκτασης από κίτρινη άμμο, η οποία με την πλημμυρίδα καλύπτεται 
από θάλασσα. Το λιλιπούτειο χωριουδάκι στους πρόποδες του λόφου με τα 
πέτρινα σπιτάκια με τα λουλούδια δίνουν την εντύπωση ότι μόλις άνοιξες ένα 
παράθυρο στον Μεσαίωνα. Αμέσως μετά ακολουθεί επίσκεψη στο αμερικάνικο 
νεκροταφείο στην περιοχή της Ομάχα. Επιστροφή στην Καέν.
 
5Η ΜΕΡΑ: ΚΑΕΝ – ΝΤΟΒΙΛ – ΤΡΟΒΙΛ – ΟΝΦΛΕΡ - ΠΑΡΙΣΙ
Πρώτος μας σταθμός το δίδυμο κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο θέρετρο 
Ντοβίλ-Τρουβίλ, λίκνο της Μπελ Επόκ και του στιλ Αρ Νουβό. Αναχώρηση για 
τη γραφική Ονφλέρ, μια τόση δα πολιτεία σαν μινιατούρα του 17ου αιώνα, 
μέσα στα λουλούδια, όπως λέει και το όνομά της. Εδώ, ο χρόνος μοιάζει να έχει 
σταματήσει στην εποχή που οι πρώιμοι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι απαθανάτιζαν 
το κεντρικό λιμανάκι και την αμφιθεατρικά χτισμένη πόλη. Αναχώρηση για την 

πόλη του φωτός το Παρίσι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος. Διανυκτέρευση.

6Η ΜΕΡΑ: ΠΑΡΙΣΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) 
Πρωινό.Ακολουθώντας τη χρονολογική και καλλιτεχνική εξέλιξη του Παρισιού 
θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση, όπου θα δούμε το Τροκαντερό, τον 
Πύργο του Άιφελ, την Αψίδα του Θριάμβου, την λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, 
την πλατεία Ομονοίας, την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής, τα πολυσύχναστα 
Μπουλεβάρτα, το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις φημισμένες πυραμίδες 
του Λούβρου, την νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της πόλεως, την 
Παναγία των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και τέλος 
το περίφημο πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων, γνωστό ως 
το μέγαρο των Απομάχων. Χρόνος ελεύθερος στην διάθεσή σας. H δική μας 
πρόταση είναι να πραγματοποιήσετε προαιρετική Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με 
τα περίφημα μπατώ μους και βραδινή βόλτα στη μαγευτική Μονμάρτη, στην 
Πλατεία των καλλιτεχνών Διανυκτέρευση.
 
7Η ΜΕΡΑ: ΛΟΥΒΡΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) - ΒΑΣΤΙΛΗ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΑΪ – ΣΥΝΟΙΚΙΑ 
ΛΑΤΙΝΩΝ 
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρου, όπου στην 
ξενάγηση μας θα δούμε την Τζοκόντα, την Αφροδίτη της Μήλου, την Νίκη 
της Σαμοθράκης, όπως επίσης την ελληνική, την ρωμαϊκή, και ένα μέρος της 
αιγυπτιακής πτέρυγας. Συνεχίζουμε για το σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της 
πόλης, την Πλατεία της Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, 
κατελήφθη από τον επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Στη 
συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που περικλείει 
την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε στην 
συνοικία των Λατίνων. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτα 
στην πανέμορφη πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
 
8Η ΜΕΡΑ ΠΑΡΙΣΙ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ελεύθερη ως την ώρα που θα μεταφερθούμε 
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας στην Λάρνακα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα –Παρίσι – 

Λάρνακα με TUS AIR 
• Φόροι αεροδρομίων
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* & 4* με πρόγευμα
• Μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις με 

πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο 
• Τοπικός ξεναγός για την ξενάγηση στο 

Μουσείο του Λούβρου.
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου 

μας.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 

• Μια αποσκευή 20 κιλών και μια 
χειραποσκευή 8 κιλών

• Ασφάλεια ταξιδιού
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
• Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, Κάστρα, 

θεματικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται 
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο. 

PAR3

από

€1195
σε 2κλινοΠαρίσι – Νορμανδία – Κάστρα Λίγηρα 

8 ΜΕΡΕΣ 

€1195 €1499 €929
€1219 €1529 €949

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

08, 15/07
22, 29/07 , 05, 12, 19/08
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ΡΩΜΗ (2), ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (2), ΒΕΝΕΤΙΑ (2)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA–ATH A37901 05.15 – 07.00
ATH – FCO A3650 08.30 – 09.35
VCE–ATH A3671 18.50 – 21.55
ATH – LCA A37910 23.40 – 01.20+1

19, 26/07, 02, 09, 16/08

1Η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑθΗΝΑ – ΡΩΜΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας για να πάρουμε την πτήση για Ρώμη 
με ενδιάμεσο σταθμό στην Αθήνα. Άφιξη, υποδοχή από τον αρχηγός μας και 
μεταφορά σε καφετερία, για να απολαύσουμε ένα καπουτσίνο με μια γλυκιά 
αμαρτία από τυραμισού. Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος 
ελεύθερος. Περπατήστε στους εμπορικούς δρόμους της Ρώμης, οι οποίοι είναι 
γεμάτοι από σικ καταστήματα και μπουτίκ μόδας κορυφαίων σχεδιαστών. 

2Η ΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ – ΒΑΤΙΚΑΝΟ
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε το επιβλητικό Κολοσσαίο 
που το γιγαντιαίο αμφιθέατρο του προκαλεί δέος στους επισκέπτες. Στην 
πλατεία Βενετίας θα δούμε το ογκώδες μνημείο του Βίκτωρ Εμμανουήλ Β΄ 
και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Βγάλτε ένα κέρμα, κάντε μια ευχή, 
γυρίστε πλάτη στο πασίγνωστο σιντριβάνι Φοντάνα ντι Τρέβι και ρίξτε το 
κέρμα στο νερό. Σύμφωνα με την παράδοση, αν ρίξετε κέρμα, θα επιστρέψετε 
κάποια στιγμή στη Ρώμη. Ακολούθως θα δούμε την Πιάτσα ντι Σπάνια και 
θα περάσουμε από την Βία ντι Κοντότι όπου βρίσκονται όλοι οι διάσημοι 
Οίκοι Υψηλής Ραπτικής. Μετά το γεύμα μας θα επισκεφθούμε το Βατικανό. 
Ο τρούλος της βασιλικής του Αγίου Πέτρου δεσπόζει στον ουρανό της 
Ρώμης. Θα σας εντυπωσιάσει το μέγεθος του ναού, ο διάκοσμός του και τα 
αριστουργήματα που φιλοξενεί. Για τη νυκτερινή σας εξόρμηση προτείνουμε 
την περιοχή Τραστέβερε. Μικρά ταβερνάκια και μπαράκια σας περιμένουν για 
να απολαύσετε το ποτό ή το φαγητό σας.

3Η ΜΕΡΑ: ΡΩΜΗ – ΣΙΕΝΑ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Αναχώρηση μετά το πρόγευμα για την πόλη της Αναγέννησης, τη Φλωρεντία. 
Θα κάνουμε σταθμό στη μεσαιωνική Σιένα, από τις πιο όμορφες πόλεις της 
Τοσκάνης. Το ιστορικό της κέντρο έχει ανακηρυχθεί μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Unesco. Έντεκα δρόμοι οδηγούν στην πανέμορφη κεντρική 
πλατεία Πιάτσα ντελ Κάμπο, η οποία σαν να είναι βγαλμένη από παραμύθι. Μετά 
την περιήγησή μας θα έχετε χρόνο να περπατήσετε στα γραφικά καλντερίμια 
και να θαυμάσετε τα μεσαιωνικά αρχοντικά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος.

4Η ΜΕΡΑ: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για να γνωρίσουμε αυτή την πανέμορφη πόλη. 
Θα αντικρίσουμε κτήρια και μνημεία με επιβλητική αρχιτεκτονική που θα 
μας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή. Η Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε δεσπόζει στο 
ιστορικό κέντρο κι αποτελεί τον διάσημο καθεδρικό ναό της πόλης. Ωστόσο, 
αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι ο πελώριος θόλος του Μπρουνελέσκι που 
κτίστηκε χωρίς σκαλωσιές. Θα δούμε το Βαπτιστήριο, το οποίο ανατέθηκε στον 
Λορέντσο Γκιμπέρτι κι εκεί βαπτίστηκαν πολλοί διάσημοι και άσημοι κάτοικοι 
της πόλης. Ακολούθως θα δούμε το Παλάτσο Βέκιο, το οποίο στεγάζει σήμερα 
το Δημαρχείο, τη Λότζα με τα αγάλματα σπουδαίων γλυπτών, τη Πινακοθήκη 
Ουφίτσι και την παλιότερη γέφυρα της πόλης Πόντε Βέκιο. Θα καταλήξουμε 
κατά πολλούς στην πιο εντυπωσιακή πλατεία της Ιταλίας, την Πιάτσα ντε λα 
Σινιόρα. Υπόλοιπος χρόνος στη διάθεσή σας. 

5Η ΜΕΡΑ: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΒΕΡΟΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βενετία η οποία θα μας συνεπάρει με τον 
αναγεννησιακό της αέρα, την γραφικότητα και τα κανάλια της. Πρώτη στάση 
στην Μπολόνια, μια πόλη γραφική, όλο ζωντάνια. Διαθέτει το παλαιότερο 
Πανεπιστήμιο του κόσμου. Θα δούμε τους δύο Πύργους, τα πιο επιβλητικά 
σύμβολα της πόλης και θα περιηγηθούμε στο κέντρο της. Συνεχίζουμε για να 
επισκεφθούμε τη Βερόνα. Θα περπατήσουμε στους γραφικούς πεζόδρομους 

και θα επισκεφθούμε το περίφημο μπαλκόνι του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας 
από όπου ξεκίνησε η περίφημη σεξπηρική ιστορία αγάπης. Άφιξη στη Βενετία, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο (στην ευρύτερη περιοχή) και χρόνος ελεύθερος.

6Η ΜΕΡΑ: ΒΕΝΕΤΙΑ
Η πόλη των γονδολιέρηδων, των στεναγμών και του καρναβαλιού. Είναι 
κτισμένη πάνω σε μια ομάδα 118 μικρών νησιών. Με βαπορέτο θα φτάσουμε 
στην περιοχή Καστέλλο, όπου βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου και το Βυζαντινό Ινστιτούτο. Θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο 
των Δόγηδων και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, με τον 
ομώνυμο Καθεδρικό Ναό, το καμπαναριό, το Πύργο του Ρολογιού, τη Μαρκιανή 
Βιβλιοθήκη και το Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα εργαστήριο 
κατασκευής Μουράνο. Σας προτείνουμε μια βόλτα με γόνδολα. Δεν υπάρχουν 
λόγια να περιγράψει κανείς πόσο μαγικό είναι να βλέπεις αυτή την απίστευτα 
όμορφη πόλη καθώς η γόνδολα χαϊδεύει την επιφάνεια του νερού από κανάλι 
σε κανάλι. 

7Η - 8Η ΜΕΡΑ: ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑθΗΝΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και χρόνος στην διάθεση σας μέχρι την μεταφορά σας στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στη Λάρνακα, με ενδιάμεσο σταθμό.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα – Αθήνα 

– Ρώμη και Βενετία – Αθήνα –Λάρνακα με 
πτήσεις της Aegean Airlines

• Φόροι αεροδρομίων 
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με πρόγευμα
• Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις και 

περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο 
αναλυτικό πρόγραμμα

• Ένα γεύμα τη 2η μέρα
• Καφέ και γλυκό την 1η μέρα
• Εισιτήριο Βαπορέτου στη Βενετία κατά την 

μέρα της ξενάγησης
• Εισιτήριο εισόδου στο Βατικανό με 

ακουστικά κατά την ξενάγηση

• Αρχηγός/Συνοδός του γραφείου μας
• Τοπικοί ξεναγοί στη Φλωρεντία, Ρώμη, 

Βενετία
• Τοπικός φόρος διαμονής
• Ασφάλεια ταξιδιού 
• Μία αποσκευή 23 κιλών και μία 

χειραποσκευή 8 κιλών
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Δικαιώματα εισόδων προαιρετικά
• Ποτά στο φαγητό
• Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα 

ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο.

€1129 €1369 €985
€1145
€1165

€1385
€1399

€995
€1015

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

19/07
26/07, 02/08
09, 16/08

ITA1

από

€1129
σε 2κλινοΚλασική Ιταλία 

7 ΜΕΡΕΣ 
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ΛΙΣΑΒΟΝΑ (3), ΠΟΡΤΟ (2)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA – ATH Α3 905 15:45 – 17:30
ATH – LiS A3 722 21:20 – 23:45
LiS – ATH A3 721 11:50 – 17:45
ATH – LCA Α3 912 21:25 – 23:05

30/07, 06/08

1Η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑθΗΝΑ – ΛΙΣΑΒΟΝΑ
Μια αδιαμφισβήτητα ξεχωριστή πόλη. Γραφική, κοσμοπολίτικη και δημιουργική, 
παντρεύοντας την ιστορία με το σύγχρονο και το παραδοσιακό με το μοντέρνο. 
Αναχώρηση από τη Λάρνακα με αλλαγή αεροσκάφους στην Αθήνα. Άφιξη, υποδοχή 
από τους τοπικούς μας αντιπροσώπους και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.

2Η ΜΕΡΑ: ΛΙΣΑΒΟΝΑ 
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε την πανοραμική ξενάγηση στην πόλη από 
την ιστορική περιοχή του Μπελέμ, όπου πολλοί θαλασσοπόροι εξερευνητές 
ξεκίνησαν τα ταξίδια τους. Θα επισκεφθούμε δύο από τα σπουδαιότερα 
μνημεία της, τον πύργο του Μπελέμ και το Μοναστήρι των Ιερονυμιτών. Και 
τα δύο έχουν χαρακτηριστεί ως Μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την 
Ουνέσκο. Ο Πύργος του Μπελέμ χτίστηκε το 1515 ως φρούριο στην είσοδο 
του λιμανιού της πόλης και παρουσιάζει στην αρχιτεκτονική του αρκετά 
Μαροκινά στοιχεία. Ο ναός των Ιερονυμιτών είναι το εντυπωσιακότερο 
σύμβολο της πορτογαλικής δύναμης και πλούτου της περιόδου των θαλάσσιων 
ανακαλύψεων. Τέλος θα επισκεφθούμε το μουσείο με τις αυτοκρατορικές 
άμαξες στο οποίο η κάθε άμαξα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
Για το απόγευμα σας προτείνουμε περίπατο στη πολυσύχναστη και 
πολιτιστική περιοχή Chiado με τα ιστορικά καφέ και θέατρα όπως επίσης 
και το υπερσύγχρονο Πάρκο των Εθνών που κατασκευάστηκε για την Διεθνή 
Έκθεση EXPO 1998 απ’ όπου θα μπορείτε να θαυμάσετε μεταξύ άλλων και 
την γέφυρα Βάσκο Ντα Γκάμα και το ξακουστό ενυδρείο της Λισαβώνας. Το 
βράδυ συνιστούμε ανεπιφύλαχτα να απολαύσετε γνήσια τραγούδια φάδο, τα 
τραγούδια της μοίρας και ψυχής των Πορτογάλων. Ακόμα και αν δεν μιλάτε 
την γλώσσα η μελωδία και μόνο θα σας μείνει αξέχαστη. Πολλά μπαράκια της 
πόλης παίζουν live τέτοια κομμάτια και είναι μια εμπειρία που δεν πρέπει να 
χάσετε. 

3Η ΜΕΡΑ: ΣΙΝΤΡΑ – ΚΑΣΚΑΪΣ - ΕΣΤΟΡΙΛ – ΚΑΜΠΟ ΝΤΑ ΡΟΚΑ 
Πρωινό και αναχώρηση για μία ευχάριστη εκδρομή στα κοσμοπολίτικα 
προάστεια της Λισαβόνας και στον επίγειο παράδεισο του Λόρδου Βύρωνα, τη 
Σίντρα. Πρώτη μας στάση η Σίντρα, θερινή κατοικία των βασιλέων, μια πόλη 
που αφθονεί σε φυσική ομορφιά και χαρακτηρίζεται από την ιστορική και 
πολιτιστική κληρονομιά της. Το ιδανικότερο ίσως μέρος για τις παραδοσιακές 
σας αγορές. Στη συνέχεια θα αφιερώσουμε χρόνο στο Κασκάις, ένα παλιό 
παραδοσιακό ψαροχώρι που έχει αναπτυχθεί ραγδαία και το Εστορίλ, 
το θέρετρο όλων των εποχών, το οποίο θεωρείται από τα πιο σημαντικά 
τουριστικά σημεία παγκοσμίως και παρέχει ποικίλες δραστηριότητες όπως 
γήπεδο γκολφ, αγωνιστική πίστα καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα καζίνο 
της Ευρώπης. Τελευταία μας επίσκεψη το δυτικότερο σημείο της Ευρώπης, 
το ακρωτήρι Cabo da Roca. Επιστροφή το απόγευμα στη Λισαβόνα. 
Διανυκτέρευση. 

4Η ΜΕΡΑ: ΛΙΣΑΒΟΝΑ – ΦΑΤΙΜΑ – ΑΒΕΪΡΟ – CoSTA NoVA – ΠΟΡΤΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φάτιμα, τόπος λατρείας χιλιάδων 
προσκυνητών όπου θα δούμε το χώρο που η θαυματουργή Παναγία 
πρωτοεμφανίστηκε σε τρία παιδιά βοσκών στις αρχές του περασμένου αιώνα. 
Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε την υπερσύγχρονη βασιλική της Αγίας Τριάδας 
η οποία χτίστηκε από τον γνωστό Έλληνα αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Τομπάζη. 
Συνεχίζουμε για το πανέμορφο μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών, το Όμπιδος 
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περιπλανηθούμε στα καλοδιατηρημένα στενά 
σοκάκια της πόλης, ανάμεσα σε λευκά σπίτια στολισμένα με πολύχρωμα 
λουλούδια. Θα επισκεφθούμε το Αβέιρο την «Βενετία της Πορτογαλίας» με της 
χαρακτηριστικές βάρκες που ονομάζονται «moliceiros». Ακολουθεί η Costa 

Nova διάσημη για τα πολύχρωμα ραβδωτά σπίτια της, στρυμωγμένα σε μια 
μικρή ζώνη ξηράς μεταξύ της παραλίας και της λιμνοθάλασσας. Άφιξη στο 
Πόρτο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

5Η ΜΕΡΑ: ΠΟΡΤΟ 
Νεανική και ζωντανή πόλη, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO. Το Πόρτο είναι ένα ταξίδι από μόνο του. Χτισμένη στις όχθες του 
ποταμού Douro απλώνεται αρμονικά στους λόφους διατηρώντας ακόμα και 
σήμερα την μεσαιωνική της άποψη. Μεταξύ άλλων θα δούμε την εκκλησία των 
Κληρικών και θα περπατήσουμε στην Rua das Flores που είναι πλέον ο πιο 
γραφικός και δημοφιλής πεζόδρομος της πόλης. Στην περιοχή Ριμπέιρα, κατά 
μήκος του ποταμού εκτείνονται οι παλιές συνοικίες με τα πολλά παραδοσιακά 
καταστήματα και την ανοιχτή αγορά που βρίσκεται στην αποβάθρα, από όπου 
παλαιότερα φόρτωναν στις χαρακτηριστικές βάρκες το ομώνυμο κρασί. Στην 
άνω πόλη θα επισκεφτούμε τον σταθμό São Bento, έναν από τους ωραιότερους 
σιδηροδρομικούς σταθμούς του κόσμου. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε 
το χρυσοποίκιλτο ναό του Αγίου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, όπου 
στεγάζεται το Εμπορικό Επιμελητήριο. Τέλος θα επισκεφθούμε κάποιο 
οινοποιείο της πόλης όπου για πολλά χρόνια ωριμάζει το περίφημο κρασί 
«ΠΟΡΤΟ» και θα έχουμε τη χαρά να γευτούμε σε ειδικά κατασκευασμένο ποτήρι 
«calice» τη υπέροχη γεύση του και το πλούσιο άρωμα του. 

6Η ΜΕΡΑ: ΠΟΡΤΟ – ΛΙΣΑΒΟΝΑ - ΑθΗΝΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Πολύ πρωινό πρόγευμα και άμεση μεταφορά στη πρωτεύουσα και 
συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο. Γεμάτοι αναμνήσεις πετάμε πίσω στην Κύπρο 
μέσω Αθήνας. Άφιξη στη Λάρνακα αργά το βράδυ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα-Αθήνα-

Λισαβόνα-Αθήνα-Λάρνακα με την Aegean
• Φόροι αεροδρομίων
• Διαμονή σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα 
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 

ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα με πολυτελή πούλμαν

• Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος αρχηγός/
ξεναγός

• Μια αποσκευή 23 κιλών και μια 
χειραποσκευή 8 κιλών

• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Δικαιώματα εισόδων προαιρετικά
• Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα 

ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο

POR1

από

€1059
σε 2κλινοΠορτογαλία

6 ΜΕΡΕΣ 

€1059 €1359 €809
€1099 €1389 €819

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

30/07
06/08
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ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ (1), ΚΑΝΝΕΣ (3), ΜΑΣΣΑΛΙΑ (2), ΛΥΩΝ (1)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA – LYS U8344 14:00 – 17:10
LYS – LCA U8345 18:10 – 23:00

20, 27/07, 3, 10, 17/08

1Η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΛΥΩΝ – ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Λυών που βρίσκεται στην 
συμβολή των ποταμών Ροδανού και Σον. Με την άφιξη μας επιβίβαση 
στο λεωφορείο και αναχώρηση για την Γκρενόμπλ που είναι γνωστή ως η 
“Πρωτεύουσα των Άλπεων” αλλά και η δεύτερη μεγαλύτερη ορεινή πόλη των 
Άλπεων μετά το Ινσμπρουγκ. Είναι χτισμένη κάτω από το παλαιό κάστρο της 
Βαστίλλης, το οποίο είναι προσβάσιμο και με τελεφερίκ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας . Χρόνος για βραδινή βόλτα.

2Η ΜΕΡΑ: ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ – ΣΑΙΝ ΤΡΟΠΕ – ΚΑΝΝΕΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο . Σήμερα θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό Σαν Τροπέ 
που είναι χτισμένο πάνω στα καταγάλανα νερά του ομώνυμου κόλπου, 
διάσημο για τους λαμπερούς και πλούσιους επισκέπτες του, με τα αναρίθμητα 
πολυτελή σκάφη αναψυχής δεμένα στο λιμάνι, απέναντι στα παραλιακά 
καφέ και εστιατόρια. Με την άφιξη επίσκεψη στο κάστρο της πόλης , για να 
απολαύσουμε την πόλη από ψηλά και αμέσως μετα να περπατήσουμε στην 
παλιά πόλη και το λιμάνι του. Στη συνέχεια αναχώρηση για την αδιαμφισβήτητη 
“βασίλισσα” της Κυανής ακτής τις Κάννες, με την περίφημη Κρουαζέτ, έναν από 
τους πιο διάσημους δρόμους του κόσμου. 

3Η ΜΕΡΑ: ΚΑΝΝΕΣ – ΣΑΝ ΠΩΛ ΝΤΕ ΒΑΝΣ - ΝΙΚΑΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο γραφικά 
χωριά της περιοχής το Σαν Πωλ Ντε Βανς , μεσαιωνικό χωριό περιτριγυρισμένο 
από τα τείχη του Φραγκίσκου του Πρώτου, και καταφύγιο όλων των ζωγράφων 
και καλλιτεχνών. Στη συνέχεια αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Νίκαια, 
πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρας. Στην πανοραμική περιήγηση της πόλης 
Θα διασχίσουμε την Προμενάντ Ντες Αγκλαίς (λεωφόρος των Αγγλων) τον 
διάσημο παραλιακό δρόμο της πόλης, με τα υπέροχα κτίρια της Μπέλ επόκ 
όπως το Νεγκρέσκο, το Παλαί ντε λα Μεντιτερανέ, την πλατεία Mασενά και 
θα καταλήξουμε στον λόφο Σιμιέζ εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία της πόλης. 
Στην συνέχεια θα δούμε την Όπερα το Δημαρχείο, το Δικαστικό Μέγαρο, το 
παλάτι Ρούσκα, τον Καθεδρικό Ναό, και θα περάσουμε από την αριστοκρατική 
συνοικία Σιμιζιέ. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας. Επιστροφή στις Κάνννες .

4Η ΜΕΡΑ: ΚΑΝΝΕΣ- ΕΖ - ΜΟΝΑΚΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το μεσαιωνικό Εζ, όπου θα 
επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής αρωμάτων Fragonard. Επόμενη 
επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, με το παλάτι 
των Μονεγάσκων, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και το 
Ωκεανογραφικό Μουσείο. Χρόνος ελεύθερος στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στις Κάννες . Διανυκτέρευση.

5Η ΜΕΡΑ: ΚΑΝΝΕΣ – ΕΞ ΑΝ ΠΡΟΒΑΝΣ – ΚΑΣΣΙΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ 
ΚΑΛΑΝΓΚ) - ΜΑΣΣΑΛΙΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την ωραιότερη ίσως πόλη της 
Προβηγκίας την Εξ Αν Προβάνς (Aix en Provence), την πόλη των υδάτων, 
που πήρε το όνομα της από τις πολυάριθμες πηγές, γενέτειρα του μεγάλου 
συγγραφέα Εμίλ Ζολά και του ζωγράφου Πολ Σεζάν. Στην περιήγηση μας θα 
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε την περίφημη οδό Μιραμπό, με τις 
συστάδες από πλατάνια, διακοσμημένη με σιντριβάνια, περίτεχνα κτίρια και 
επαύλεις που χρονολογούνται από τον 16ο μέχρι και τον 18ο αιώνα. Αναχώρηση 
για το Κασσίς που είναι ένα από τα μποέμ και ταυτόχρονα κλασικά θέρετρα 
της Προβηγκίας. Χρόνος ελεύθερος και προαιρετική μίνι κρουαζιέρα για να 
θαυμάσουμε τις περίφημες Καλάνγκ, εκπληκτικοί κολπίσκοι σε καταγάλανα 
νερά και μοναδικά πετρώματα. Άφιξη στην Μασσαλία, τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο και χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Διανυκτέρευση

6Η ΜΕΡΑ: ΜΑΣΣΑΛΙΑ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Η Μασσαλία είναι η 
πρωτεύουσα της Προβηγκίας, δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Γαλλίας, 
και βρίσκεται στον κόλπο της Λυών. Διασχίζοντας μεγάλες λεωφόρους με 
επιβλητικά κτίρια θα καταλήξουμε στο παλιό λιμάνι και θα δούμε τα δίδυμα 
κάστρα – φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τη Βασιλική Νορτ Νταμ ντε λα Γκραντ που βρίσκεται στον 
ομώνυμο λόφο και απ’ όπου θα έχουμε μία υπέροχη πανοραμική θέα στη 
μεσογειακή μεγαλούπολη και το νησάκι Ιφ με το φρούριο που έχτισε ο 
Φραγκίσκος Α’ το 1516 για να προστατεύσει το λιμάνι. 

7Η ΜΕΡΑ: ΜΑΣΣΑΛΙΑ – ΑΡΛ - ΑΒΙΝΙΟΝ – ΛΥΩΝ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την ιστορική πόλη Άρλ, γνωστή σαν 
αρχαία Ρωμαϊκή Αρελάτη, την πόλη με τα περισσότερο Ρωμαϊκά μνημεία στην 
Γαλλία. Στην περιήγηση μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε το Παπικό Παλάτι 
και το Επισκοπικό Συγκρότημα που είναι και το μεγαλύτερο σε όγκο γοτθικό 
κτίσμα στην Ευρώπη, την πλατεία του Δημαρχείου και την περίφημη Γέφυρα 
της Αβινιόν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στην Λυών. 

8Η ΜΕΡΑ: ΛΥΩΝ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ) - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην παλιά πόλη της Λυών που αποτελεί 
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς τηςς UNESCO. Στο κέντρο της πόλης, 
υπάρχουν εστιατόρια κι εμπορικά καταστήματα καθώς και δύο πανέμορφες 
πλατείες με το εικοσιενός τόνων σιντριβάνι στο κέντρο και το Δημαρχείο. 
Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής μας στην Λάρνακα. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Λυών – 

Λάρνακα με πτήσεις της TUS AIR και φόροι 
αεροδρομίων

• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με πρόγευμα 
τύπου μπουφέ

• Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή 
κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το 
πρόγραμμα

• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου 
μας.

• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 

• Μια αποσκευή 20 κιλών και μια 
χειραποσκευή 8 κιλών

• Ασφάλεια ταξιδιού
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Δικαιώματα εισόδων προαιρετικά
• Εισιτήριο κρουαζιέρας στα Καλάνγκ
• Φαγητό και ποτό στη πτήση 
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο. 

FIT1

από

€1195
σε 2κλινοΓαλλική Ριβιέρα και Διαμάντια της Προβηγκίας

8 ΜΕΡΕΣ 

€1195 €1565 €895
€1219 €1575 €915

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

20, 27/07
3, 10, 17/08
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ΕΛΣΙΝΚΙ (5)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA-HEL AY 1930 22:15 - 02:15
HEL-LCA AY 1927 09.:05 - 10:25

19/7, 02/8, 09/08, 23/08

1Η ΜΕΡΑ : ΛΑΡΝΑΚΑ – ΕΛΣΙΝΚΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση με απευθείας πτήση 
της FiNNAiR για τη χώρα των χίλιων λιμνών και την εντυπωσιακή πρωτεύουσα 
της το Ελσίνκι. Αφιξη , παραλαβή απο τους συνεργάτες και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο,. Διανυκτέρευση.

2Η ΜΕΡΑ : ΕΛΣΙΝΚΙ
Μετα το πρωινό ξεκινά η επίσημη γνωριμία μας με την «Κόρη της Βαλτικής» 
με ξενάγηση της πόλης που θα σας εντυπωσιάσει με τα νεοκλασικά και Αρτ 
Νουβό κτίρια, καθώς και το σύγχρονο design. Θα δούμε μεταξύ άλλων τον 
καθεδρικό ναό, την υπέροχη κεντρική πλατεία με το Πανεπιστήμιο και τη 
Βιβλιοθήκη, το Προεδρικό Μέγαρο, το Δημαρχείο, την Όπερα, την εκκλησία 
Τεμπλιόκιο ή αλλιώς την «εκκλησία των Βράχων», που είναι θαμμένη μέσα 
στον γρανίτη, το Ολυμπιακό χωριό, την κεντρική πλατεία της ψαραγοράς και 
όχι μόνο Kauppatori με τα εστιατόρια και τις καφετέριες, καθώς και το μνημείο 
προς τιμή του Εθνικού συνθέτη Συμπέλιους. Το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο 
στη διάθεση σας για να συνεχίσετε την εξερεύνηση της όμορφης αυτής πόλης. 
Προτείνουμε να επισκεφθείτε την Design district, στην καρδιά της πόλης με τα 
καταστήματα ρούχων, διακόσμησης και αντικερί να ξεχειλίζουν από πρωτοτυπία 
και δημιουργική φαντασία. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3Η ΜΕΡΑ: ΕΛΣΙΝΚΙ - ΠΟΡΒΟΟ
Πάμε σήμερα 50 χλμ εκτός Ελσίνκι για επίσκεψη στο Πόρβοο – μια από τις 
πιο παλιές πόλεις της Φιλανδίας που βρίσκεται στις εκβολές του ομώνυμου 
ποταμού. Εμπορικό κέντρο κατά τον Μεσαίωνα και γενέθλια πόλη πολλών 
γνωστών ανθρώπων του πνεύματος, εξακολουθεί και σήμερα να είναι 
αγαπημένο μέρος έμπνευσης των ποιητών. Η παλιά πόλη με τον καθεδρικό 
ναό του 18ου αιώνα, τα γραφικά καφέ και τα μικρά καταστήματα αντικών 
έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας και 
διανυκτέρευση.

4Η & 5Η ΕΛΣΙΝΚΙ: (ΕΛΕΥθΕΡΗ ΜΕΡΑ)
Δύο μέρες ελεύθερες στη διάθεσή σας για περιδιάβαση και εξ ιδίων εξερεύνηση 
της πόλης. Σας προτείνουμε μια επίσκεψη στον ζωολογικό κήπο-νησί του 
Κόρκεσααρι, όπου φιλοξενούνται πολλά είδη που ζούνε μόνο εδώ, στον Βορρά. 
Το νησί-φρούριο της Σούομενλίνα είναι λίγα λεπτά μακριά και έχει μεγάλο 
ενδιαφέρον. Στην πόλη επισκεφθείτε το μουσείο μοντέρνας τέχνης ΚΙΑΣΜΑ, το 
εθνολογικό μουσείο, την ανοιχτή αγορά στο λιμάνι με τα τοπικά είδη. 

6Η ΜΕΡΑ: ΕΛΣΙΝΚΙ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Νωρίς το πρωϊ μεταφορά στο αεροδρόμιο για το ταξίδι της επιστροφής. Το 
ταξίδι εδώ τελειώνει.... οι αναμνήσεις όμως μένουν....
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Ελσίνκι – 

Λάρνακα με απευθείας πτήση
• Μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις με 

πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο
• Τρεις διανυκτερεύσεις σε 4* ξενοδοχείο στο 

Ελσίνκι
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά
• Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου 

μας
• Ασφάλεια ταξιδιού
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Ποτά, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
• Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, Κάστρα, 

θεματικά πάρκα και γενικά όπου απαιτείται 
• Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή 

προτεινόμενο.

HEL1

από

€1279
σε 2κλινοΕλσίνκι

6 ΜΕΡΕΣ 

€1279 €1679 €1069
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

19/07, 02, 09, 23/8
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ΜΑΔΡΙΤΗ (2), ΒΑΛΕΝθΙΑ (1), ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (3)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA–ZRH LX8373 11:25 – 14:20
ZRH–MAD LX2032 17:05– 19:30
BCN–FRA LH1135 16:55 – 19:05
FRA–LCA LH1294 21:40– 02:20

29/07, 5, 12/08

1ΗΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ–ΖΥΡΙΧΗ –ΜΑΔΡΙΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Μαδρίτη με 
πτήση της Swiss Air και με ενδιάμεση στάση στη Ζυρίχη.. Άφιξη, υποδοχή από 
τον αρχηγό σας και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση δωματίων δείπνο 
και διανυκτέρευση.

2Η ΜΕΡΑ: ΜΑΔΡΙΤΗ
Πρόγευμα και αρχίζουμε την ξενάγησή μας με την κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα 
της Ισπανίας. Η κεντρική πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ είναι το χιλιομετρικό μηδέν 
της Ισπανίας. Σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται η πλατεία Πλάθα Μαγιόρ. 
Περιβάλλεται από τριώροφα κτήρια κατοικιών, τα οποία έχουν 237 μπαλκόνια 
στην πλατεία. Θα θαυμάσουμε διάφορα κυβερνητικά μέγαρα μεταξύ αυτών και 
τη Βουλή των Ισπανών, το μουσείο Πράδο, η σπουδαιότερη πινακοθήκη της 
Ισπανίας με διάσημα έργα των Γκόγια, Πικάσο, Νταλί, Μιρό, Βελάσκεθ κ.α και 
τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό Ατότσα. Θα τελειώσουμε με την επίσκεψή 
μας στο Βασιλικό ανάκτορο της Μαδρίτης, επίσημη κατοικία της Βασιλικής 
οικογένειας της Ισπανίας. Υπόλοιπος χρόνο στην διάθεσή σας. Το βράδυ σας 
προτείνουμε να παρακολουθήσετε μία παράσταση μουσικής και φλαμένκο, ένα 
εκπληκτικό θέαμα δεξιοτήτων και πάθους.

3Η ΜΕΡΑ: ΜΑΔΡΙΤΗ –ΤΟΛΕΔΟ –ΒΑΛΕΝθΙΑ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για το ιστορικό Τολέδο. Θα επισκεφτούμε τον 
Γοτθικό Καθεδρικό Ναό και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και έργα του 
μεγάλου Έλληνα ζωγράφου Δομίνικου Θεοτοκόπουλου, Ελ Γρέκο όπως τον 
ονόμασαν οι Ισπανοί. Ακολουθεί επίσκεψη στο παρεκκλήσι του Αγίου Θωμά 
που στεγάζει το αριστούργημα του Ελ Γκρέκο «Ο ενταφιασμός του Κόμη του 
Οργκάθ». Συνεχίζουμε για τη Βαλένθια, πατρίδα της φημισμένης παέλιας και 
τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ισπανίας. Άφιξη και τακτοποίηση δωματίων. Το 
απόγευμα στην πανοραμική περιήγηση της πόλης θα δούμε την Πόλη των 
Τεχνών και των Επιστημών, δημιουργία του περίφημου σύγχρονου αρχιτέκτονα 
Σαντιάγο Καλατράβα, την πλατεία του Δημαρχείου, την παλιά πόλη και τον 
Καθεδρικό ναό με το πύργο Μικαλέτ, σύμβολο της πόλης. Δείπνο.

4Η ΜΕΡΑ: ΒΑΛΕΝθΙΑ – ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βαρκελώνη που είναι φημισμένη για την 
αρχιτεκτονική του Γκαουντί, του οποίου τα κτήρια είναι σκορπισμένα σε 
ολόκληρη την πόλη. Στην περιήγησή μας θα δούμε τα πιο εντυπωσιακά 
μνημεία της πόλης, όπως το Πάρκο Γκουέλ, που βρίσκεται στους πρόποδες 
της οροσειράς πάνω από τη Βαρκελώνη με τα περίφημα υπαίθρια έργα που 
μας άφησε ο μεγάλος Καταλανός αρχιτέκτονας. Το πιο εντυπωσιακό έργο του 
είναι ο τεράστιος Ναός της Αγίας Οικογένειας –Σαγκράδα Φαμίλια – παγκόσμιο 
σύμβολο της Βαρκελώνης ο οποίος παραμένει ακόμα ανολοκλήρωτος. Θα 
συνεχίσουμε στην κεντρική Πλατεία Καταλονίας και τα περίφημα σπίτια του 
Γκαουντί στην κομψή λεωφόρο Πασέο ντε Γκράσια. Θα ανεβούμε επίσης 
στον λόφο Μόντζουικ, για μια πανοραμική θέα του λιμανιού και της πόλης 
ολόκληρης αλλά και για να θαυμάσουμε τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις του 
1992. Θα τελειώσουμε στο Ισπανικό χωριό που αποτελείται από αντίγραφα 
κτισμάτων από όλες τις περιοχές της Ισπανίας. Θα περάσουμε από το μνημείο 
του Χριστόφορου Κολόμβου, για να καταλήξουμε στην παλιά συνοικία Μπάριο 
Γκότικο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και παραλαβή δωματίων. Χρόνος ελεύθερος. 
Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το μαγικό Σιντριβάνι. Το βράδυ μετατρέπεται 
σε ένα πραγματικό υπερθέαμα. Το νερό χάρη σε ειδικούς φωτισμούς, παίρνει 
χρώμα και πληθώρα μουσικών ειδών αναπαράγονται εκπλήσσοντας ευχάριστα 
κάθε επισκέπτη. 

5Η ΜΕΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ – ΜΟΝΤΣΕΡΑΤ
Πρωινό και αναχώρηση για το βουνό Μοντσεράτ, στο μοναστήρι των 
Βενεδικτίνων μοναχών. Η ιστορία του μοναστηριού ξεκινάει από το 880 μ.Χ. 
όταν σε ένα σπήλαιο βρέθηκε η φιγούρα της Παρθένου Μαρίας. Χρόνος 
ελεύθερος για ψώνια από τα μικροκαταστήματα του Μοναστηριού. Στη 
επιστροφή μας θα σταματήσουμε στο οινοποιείο BodegasTorres, όπου θα 
επισκεφτούμε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του, θα δούμε τη διαδικασία 
επεξεργασίας των σταφυλιών και θα δοκιμάσουμε κάποια είδη κρασιών. Το 
απόγευμα μπορείτε να επισκεφθείτε το Ολυμπιακό Λιμάνι ή το Ενυδρείο. Για 
τους ποδοσφαιρόφιλους προτείνουμε μια επίσκεψη στο Camp Nou το ιστορικό 
γήπεδο της Βαρκελώνης, έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μπαρτσελόνα. 

6Η ΜΕΡΑ:ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στους 
πεζόδρομους της Las Ramblas με τα πολυκαταστήματα, εστιατόρια και 
μπαράκια. Επισκεφθείτε το πιο ισπανικό χωριό Πουέπλο Εσπανιόλ με κτήρια, 
μνημεία και πλατείες από διάφορες περιοχές και πολιτισμούς της Ισπανίας. 
Απολαύστε το μπάνιο σας σε κάποια από τις παραλίες ή επισκεφθείτε κάποια 
από τα μουσεία. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τάπας (φαγητό)με τον τρόπο 
που συνηθίζουν οι Ισπανοί. Πολλά πιατάκια, συνήθως όρθιοι στο μπαρ με 
θερβέθα (μπύρα) ή κρασί ή ότι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Οι επιλογές πολλές 
και η διάθεση δική σας!

7Η - 8Η ΜΕΡΑ: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ –ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Μετά το πρόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, για να πάρουμε 
την πτήση της επιστροφής με αλλαγή αεροσκάφους στη Φρανκφούρτη. Άφιξη 
στο αεροδρόμιο Λάρνακας ξημερώματα της επόμενης μέρας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα –Ζυρίχη – 

Μαδρίτη και Βαρκελώνη – Φρανκφούρτη 
– Λάρνακα με πτήσεις της Swiss Air και 
της Lufthansa

• Φόροι αεροδρομίων
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με πρόγευμα 

τύπου μπουφέ
• Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις και 

περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο 
αναλυτικό πρόγραμμα

• Δύο δείπνα
• Τοπικοί ελληνόφωνοι ξεναγοί κατά τη 

διάρκεια των ξεναγήσεων
• Έμπειρος Ελληνόφωνος Αρχηγός / 

συνοδός
• Ασφάλεια ταξιδιού
• Μια αποσκευή 23κιλών και μια 

χειραποσκευή 8κιλών
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Δικαιώματα εισόδων προαιρετικά
• Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα 

ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο

SPA1

από

€1129
σε 2κλινοΓύρος Ισπανίας

7 ΜΕΡΕΣ 

€1129 €1419 €859
€1149 €1459 €889

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

29/07
05, 12/08
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ΑΓΚΡΑ (1), ΤΖΑΪΠΟΥΡ (3), ΔΕΛΧΙ (4)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA – DXB EK110 20.10 - 01.05+1
DXB – DEL EK510 03.55 - 09.05
DEL – DXB EK513 04.15 - 06.20
DXB – LCA EK109 08.00 - 11.10

24/08, 16/09, 21/10

1Η - 2Η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΔΕΛΧΙ – ΑΓΚΡΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Δελχί με 
ενδιάμεση στάση στο Ντουμπάι. Άφιξη την επόμενη ημέρα. Παραλαβή από τους 
αντιπροσώπους μας και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στην Άγκρα. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουμε ένα παραδοσιακό σώου. Δείπνο.

3Η ΜΕΡΑ: ΑΓΚΡΑ – TAj MAhAl – FATehPUR SIKRI – ΑΜΠΧΑΝΕΡΙ – ΤΖΑΪΠΟΥΡ
Πρόγευμα και επίσκεψη στο μνημείο Taj Mahal αφιερωμένο στη σύζυγο του 
αυτοκράτορα Σάχ Τζαχάν προς την πολυαγαπημένη σύζυγό του Mumtaz Mahal 
που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της γέννας του 13ου παιδιού τους. Ακολούθως 
θα επισκεφθούμε το Κόκκινο Φρούριο που είναι μια ολόκληρη καστροπολιτεία. 
Επόμενος σταθμός η πόλη Fatehpur Sikri που κτίστηκε από τον αυτοκράτορα 
Akbar, για να αποτελέσει την νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του. Συνεχίζουμε 
για το Αμπχανέρι, όπου εδώ υπάρχουν χιλιάδες πέτρινα σκαλιστά πηγάδια 
αποθήκευσης νερού, τα οποία τροφοδοτούσαν τα γύρω χωριά. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας στη Τζαϊπούρ στην οποία και θα διανυκτερεύσουμε. Δείπνο.

4Η ΜΕΡΑ: ΤΖΑΪΠΟΥΡ
 Πρόγευμα και επίσκεψη στο κάστρο Amer, ένα εντυπωσιακό σύμπλεγμα φρουρίου 
– παλατιού, χτισμένο σε λόφο πάνω από την λίμνη Maota. Η ανάβαση στο κάστρο 
θα γίνει με ελέφαντες και η κατάβαση θα γίνει με αυτοκίνητα jeep. Το απόγευμα 
με παραδοσιακά τρίκυκλα (Riksow) θα καταλήξουμε ελεύθεροι στην αγορά Babu, 
δημοφιλής για τα κεντημένα υποδήματα που ονομάζονται Mojri, τα μεταξωτά 
υφάσματα και τα ξυλόγλυπτα έργα τέχνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

5Η ΜΕΡΑ: ΤΖΑΪΠΟΥΡ 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το City Palace, το Παλάτι του Μαχαραγιά 
μια πανδαισία από μικρά παλάτια κήπους, διαδρόμους ,μουσείο με πανοπλίες, 
χαλιά, κλπ. Επόμενη στάση το «Παλάτι των Ανέμων» το οποίο θα δούμε εξωτερικά. 
Στη συνέχεια θα δούμε το αστεροσκοπείο Τζαντάρ από τα παλαιότερα του 
είδους του στον κόσμο. Χρόνος ελεύθερος το απόγευμα για ψώνια. Το βράδυ θα 
μεταφερθούμε στο ναό Birla για να παρακολουθήσουμε την ιεροτελεστία “Αάρτι” 
κατά την οποία το φως από τα φυτίλια προσφέρεται σε μια ή περισσότερες 
θεότητες, με συνοδεία θρησκευτικών ασμάτων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

6Η ΜΕΡΑ: ΤΖΑΪΠΟΥΡ – ΔΕΛΧΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Δελχί. Ενδιάμεσα στάση για ξεκούραση. Άφιξη, 
τακτοποίηση δωματίων και ελεύθερος χρόνος για shopping από τα εκπληκτικά 
παζάρια. Δείπνο στο ξενοδοχείο.

7Η ΜΕΡΑ: ΔΕΛΧΙ
Θα ξεκινήσουμε την γνωριμία μας με την πόλη ξεκινώντας από το Παλιό Δελχί που 
χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Shahjejan,. Επτά ακόμα πόλεις προϋπήρξαν του 
σημερινού Δελχί πριν οι Βρετανοί αποικιοκράτες δημιουργήσουν την δική τους 
ονειρική πρωτεύουσα που σχεδιάστηκε από τον Sir Edwin Lutyen. όταν μετέφερε 
την πρωτεύουσα της χώρας από την Άγκρα. Θα περάσουμε από το Κόκκινο Κάστρο 
με τα εντυπωσιακά βασιλικά διαμερίσματα και θα θαυμάσουμε ακριβώς απέναντι 
το ασπροκόκκινο Τζαμί jama Masjid, που ολοκληρώθηκε το 1656. Θα επισκεφτούμε 
ακόμα το σημείο όπου αποτεφρώθηκε ο Mahatma Gandhi , το Raj Ghat, κοντά στις 
όχθες του ποταμού Γιαμουνα. Χρόνος στη διάθεση μας για να περπατήσουμε στο 
Chandni Chowk, μια από τις πολυσύχναστες αγορές του Παλιού Δελχί. Δείπνο.

8Η ΜΕΡΑ: ΔΕΛΧΙ
Σήμερα θα περιηγηθούμε στο Νέο Δελχί. Θα θαυμάσουμε το Μαυσωλείο Humayun, 
ένα μνημείο Ινδό-Περσικού στυλ. Η περιήγηση επίσης περιλαμβάνει το Rashtrapati 
Bhawan, παλιά κατοικία του Αντιβασιλιά της Ινδίας, τη Βουλή και θα περάσουμε 
από την Πύλη της Ινδίας ύψους 42 μέτρων. Στη συνέχεια θα δούμε τον μιναρέ 
Qutub, σήμα κατατεθέν του Δελχί.Τελευταία στάση ο Ναός-Λωτός. Ο ναός Lotus 

βρίσκεται στο Νέο Δελχί της Ινδίας είναι ένας οίκος λατρείας της θρησκείας Μπαχάι. 
Δείπνο.

9Η ΜΕΡΑ: ΔΕΛΧΙ
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε τον ινδουιστικό ναό του Akshardham, που 
σημαίνει κατοικία του Θεού. Για τη δημιουργία του εργάστηκαν 11 χιλιάδες τεχνίτες 
και χιλιάδες άλλοι εθελοντές για πέντε χρόνια. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος για 
ψώνια στη αγορά. Δείπνο.

10Η ΜΕΡΑ: ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ – ΛΑΡΝΑΚΑ
Νωρίς το πρωί αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση της 
επιστροφής με ενδιάμεση αλλαγή αεροσκάφους. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα - Νέο Δελχί 

- Λάρνακα μέσω Ντουμπάι με πτήσεις της 
Emirates 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων
• 8 βράδια σε ξενοδοχεία 5* με πρόγευμα και 

ένα γεύμα καθημερινά
• Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως 

αναφέρονται στο πρόγραμμα
• Είσοδοι στα διάφορα αξιοθέατα όπως 

αναφέρονται στο πρόγραμμα
• Βόλτα με παραδοσιακά τρίκυκλα (ρίκσο)
• Ανάβαση με ελέφαντες στο φρούριο 

Αμπέρ και στην Τζαϊπούρ (ανάλογα με την 
διαθεσιμότητα των ελεφάντων)

• Είσοδος για το παραδοσιακό show στην 
Άγκρα

• Έμπειρος τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός
• Έμπειρος ελληνόφωνος Αρχηγός / Συνοδός 
• 1 αποσκευή 30 κιλών και 1 χειραποσκευή 

7 κιλών
• Ασφάλεια ταξιδιού

• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα
• Ποτά κατά τα δείπνα
• Έξοδα για έκδοση Βίζα Ινδίας
• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 

ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Τα διαβατήρια σας πρέπει να έχουν ισχύ 6 

μήνες μετά το ταξίδι
• Ενέχονται αλλαγές στο πρόγραμμα αλλά με 

την παροχή όλων των υπηρεσιών.

Πληροφορίες για την έκδοση βίζας: 
• Η έκδοση βίζας γίνεται υποχρεωτικά από 

τον κάθε ταξιδιώτη μέσω διαδικτύου. Για 
περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα www.indianvisaonline.gov.in

• Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την 
έκδοση της βίζας σας κατόπιν συνεννόησης.

€1659 €1945 N/A
€1599
€1695

€1879
€2049

N/A
N/A

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

24/08
16/09
21/10

IND1

από

€1599
σε 2κλινοΤαξίδι στη Μεθυστική Ινδία

10 ΜΕΡΕΣ 
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ΑΝΟΪ (3), ΧΟΪ ΑΝ (2), ΣΑΪΓΚΟΝ (3)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LCA - DXB EK 110 20.10 - 01.05
DXB - HAN EK 394 03.30 - 13.15 
SGN - DXB EK 393 23.55 - 04.00
DXB - LCA EK 109 08.00 - 11.10

22/07, 12/08, 23/9, 21/10

1Η - 2Η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΑΝΟΪ 
Αναχώρηση από την Λάρνακα για το Ανόι, πρωτεύουσα του Βιετνάμ, με ενδιάμεση 
αλλαγή αεροσκάφους. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη του 19ου αιώνα η οποία είναι 
περιτριγυρισμένη από πλημμυρισμένους κάμπους από τον ποταμό Perfume. Η πόλη 
διατηρεί ρομαντικά στοιχεία στην παλιά της αγορά και στη γαλλική αποικιακή συνοικία 
με τις κίτρινες βίλες. Είναι μία πόλη που απλώνεται ανάμεσα σε λίμνες. Άφιξη, παραλαβή 
από τον αρχηγό σας και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση δωματίων. Ελεύθερος 
χρόνος. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. 

3Η ΜΕΡΑ: ΑΝΟΪ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην γοητευτική πρωτεύουσα του Βιετνάμ. 
Με τις ευρείες δεντρόφυτους λεωφόρους της, την γαλλική αποικιακή αρχιτεκτονική, 
τις ειρηνικές λίμνες και τις αρχαίες ανατολίτικες παγόδες. Η περιήγηση μας ξεκινά από 
το Μαυσωλείο του Χο Τσι Μινχ. Επόμενος σταθμός το Προεδρικό Μέγαρο, ο Ναός της 
Λογοτεχνίας, το Thanh Temple Quan, η ήρεμη Παγόδα Tran Quoc και το West Lake 
καθώς επίσης και το Ιστορικό Μουσείο. Το βράδυ θα απολαύσουμε μια παραδοσιακή 
υδάτινη παράσταση μαριονέτων που είναι μια μοναδική μορφή βιετναμέζικης τέχνης. 
Δείπνο.

4Η ΜΕΡΑ: ΑΝΟΪ - hAloNG bAy (ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ) - ΑΝΟΪ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Halong Bay που βρίσκεται βορειανατολικά του Ανόι. 
Η τοποθεσία, λόγω της εντυπωσιακής ομορφιάς της, χαρακτηρίστηκε το 1994 Τοπίο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς. θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για να απολαύσουμε μια 
υπέροχη κρουαζιέρα, πλέοντας ανάμεσα σε καταπράσινες ψηλές βραχονησίδες που 
ξεπροβάλλουν από τα σμαραγδένια νερά του Κόλπου Τονκίν. Πρόκειται για ένα μοναδικό 
θέαμα, που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη μας. Δεν θα παραλείψουμε να 
επισκεφθούμε το σπήλαιο Τιέν Κουνγκ, γνωστό ως το “σπήλαιο του Ουρανού”. Είναι 
το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό σπήλαιο του Χαλόνγκ. Κατά την διάρκεια της 
κρουαζιέρας θα απολαύσουμε το γεύμα μας στο πλοίο με θαλασσινά. Επιστροφή το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο.

5Η ΜΕΡΑ: ΑΝΟΪ - DANANG (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΤΗΣΗ) - GolDeN bRIDGe - hoIAN
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την εσωτερική μας πτήση για 
το Danang. Άφιξη και αναχώρηση για τους λόφους Μπα Να. Θα πάρουμε το τελεφερίκ 
και θα κάνουμε στάση στο σταθμό By Night για να επισκεφθούμε τους λόφους Vong 
Nguyet, τη παγόδα Linh Ung pagoda και τις βίλες των Γάλλων. Συνεχίζοντας με το 
τελεφερίκ θα φθάσουμε στο λόφο Nui Hua στη κορυφή της σειράς Μπά Να για να 
επισκεφθούμε τη «Χρυσή Γέφυρα του Ντα Νανγκ». Αιωρούμενη πάνω από 1.400 
μέτρα από το επίπεδο της θαλάσσης, η γέφυρα μοιάζει να συγκρατείται από δύο χέρια 
που αναδύονται από τους λόφους. Κατά μήκος του διαδρόμου της γέφυρας είναι 
φυτεμένα χρυσάνθεμα lobelia, δίνοντας μια μωβ «ραφή» στην κατασκευή. Το χέρι αν 
και μοιάζει με πέτρινο είναι φτιαγμένο από χάλυβα και υαλονήματα. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για το Hoian, μια υπέροχη πόλη δίπλα στο ποτάμι. Από τον 16ο έως τον 
18ο αιώνα το Hoian ήταν ένα ακμάζον διεθνές λιμάνι όπου σύχναζαν Κινέζοι, Ολλανδοί, 
Γάλλοι, Ιάπωνες, Πορτογάλοι και Άραβες έμποροι, οι οποίοι ασχολούνταν με την 
ποιότητα και την παραγωγή του μεταξιού στην περιοχή. Σήμερα, είναι ένα χαλαρωτικό 
δημοφιλής θέρετρο για τους τουρίστες με εκλεκτική αρχιτεκτονική, ειδικευμένους 
ράφτες και πολλές καφετέριες. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση δωματίων. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

6Η ΜΕΡΑ: hoIAN - ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ - ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΣΚΑΦΟΣ - ΗoIAN
Πρόγευμα. Με τα πόδια θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια του Hoian, όπου 
θα δούμε μεταξύ άλλων την περίφημη σκεπαστή γιαπωνέζικη γέφυρα, η οποία 
κατασκευάστηκε πριν από 400 χρόνια, το 200 ετών Tan Ky house, τα αρχαία σπίτια 
των εμπόρων, την παγόδα Phuc Kien και τη γεμάτη ζωντάνια αγορά στην όχθη του 
ποταμού. Θα δούμε το μουσείο της πόλης, θα σταματήσουμε για φωτογραφίες στην 
China beach όπου αποβιβάστηκαν οι Αμερικανοί κατά την διάρκεια του πολέμου και θα 
κατευθυνθούμε στο διάσημο γραφικό λιμάνι. Στη συνέχεια θα έχουμε μια μικρή βόλτα 
με καραβάκι όπου θα επισκεφθούμε το κοντινό χωριό Ταν Χα όπου εδώ οι άνθρωποι 

δουλεύουν με μεράκι για να φτιάξουν χειροποίητα κεραμικά. Επιστροφή το απόγευμα. 
Δείπνο.

7Η ΜΕΡΑ: hoIAN - ΣΑΪΓΚΟΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΤΗΣΗ)
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος μέχρι την μεταφορά μας στο αεροδρόμιο όπου 
θα πάρουμε την πτήση για τη Σαϊγκόν, που επίσημα πλέον ονομάζεται Χο Τσι Μινχ. 
Έχει μετατραπεί σε μία σύγχρονη μεγαλούπολη και σύρει το άρμα της οικονομικής 
ανάπτυξης του Βιετνάμ. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και χρόνος στην διάθεση σας. 
Δείπνο.

8Η ΜΕΡΑ: ΣΑΪΓΚΟΝ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ - CUChI TUNNelS
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη Κου Τσι, η οποία έγινε γνωστή κατά τη 
διάρκεια του πολέμου λόγω του εκτεταμένου δικτύου υπογείων τούνελ που διαθέτει. 
Καλύπτοντας περίπου 250χλμ σε βάθος τριών επιπέδων, τα τούνελ αυτά βοήθησαν 
τους Βιετκόνγκ στις αιφνιδιαστικές επιθέσεις κατά των εχθρών τους. Θα επισκεφθούμε 
τις ομώνυμες υπόγειες σήραγγες που το μήκος τους ξεπερνάει τα 200 χιλιόμετρα. 
Επιστροφή στη Σαιγκόν όπου θα εξερευνήσουμε την πανέμορφη μεγαλούπολη του 
πολύχρωμου Bιετνάμ, που για πολλά χρόνια υπήρξε η πρωτεύουσα του παλιού Νότιου 
Bιετνάμ. Από το 1975 έχει «φορέσει» το καινούργιο της όνομα, Xο Tσι Mινχ και αποτελεί 
το κόσμημα της χώρας. Στην ξενάγηση μεταξύ των άλλων θα δούμε την παγόδα 
Θιεν Χάου, την αγορά Binh Tay, το προεδρικό μέγαρο, τον καθεδρικό ναό Νοτρ Νταμ, 
το Πολεμικό μουσείο, το παλιό ταχυδρομείο και την Τσάιναταουν. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

9Η ΜΕΡΑ: ΣΑΪΓΚΟΝ - MeKoNG DelTA 
Πρόγευμα και συνεχίζουμε το ταξίδι μας αφήνοντας πίσω μας την πολύβουη Σαιγκόν. 
Επιβίβαση στο πούλμαν και ακολουθεί μια απολαυστική διαδρομή, με κατεύθυνση το 
Nότο, στο Δέλτα του ποταμού Μεκόνγκ όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από 
κοντά τον τρόπο ζωής των ντόπιων κατοίκων. Επιβίβαση σε πλοιάριο για μια κρουαζιέρα 
στον ποταμό Ben Tre. Θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων την οργιώδη βλάστηση, τις 
φυτείες ρυζιού και τροπικών φρούτων αλλά και τις δραστηριότητες των κατοίκων. 
Γεύμα σε εστιατόριο δίπλα στο ποτάμι. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε σε βάρκα τύπου 
sampan για ένα χαλαρωτικό ταξίδι κατά μήκος των στενών καναλιών. Το πλοίο θα μας 
περιμένει στην προβλήτα για να μας φέρει πίσω στο Cai Be, όπου θα μας μεταφέρει 
πίσω στην Σαιγκόν.

10Η - 11Η ΜΕΡΑ: ΣΑΪΓΚΟΝ - ΝΤΟΥΜΠΑΪ - ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για ψώνια μέχρι την μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για 
την πτήση της επιστροφής μας. CAM ON VA HEN GAP LAi (Στο επανιδείν). Άφιξη στην 
Λάρνακα την επόμενη μέρα.
επιστροφής στην Κύπρο μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια Λάρνακα - Ντουμπάι 

- Ανόι και Σαϊγκόν - Ντουμπάι - Λάρνακα με 
πτήσεις της Emirates

• Εσωτερικές πτήσεις Ανόι – Danang και 
Hoian - Σαϊγκόν 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4* με πρόγευμα 

καθημερινά
• Επτά γεύματα / δείπνα όπως αναφέρονται 

στο πρόγραμμα 
• Ενα γεύμα με θαλασσινά κατά την 

κρουαζιέρα στο Χα Λονγκ 
• Κρουαζιέρα στον ποταμό Ben Tre
• Βόλτα με καραβάκι για το παραδοσιακό 

χωριό Ταν Χα
• Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως 

αναφέρονται στο πρόγραμμα
• Παράσταση με μαριονέττες 

• Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί
• Ελληνόφωνος συνοδός του γραφείου μας
• Εισιτήρια εισόδων
• Ειδική ασφάλεια ταξιδιού
• Μια αποσκευή 30 κιλών και μια 

χειραποσκευή 7 κιλών
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Έξοδα έκδοσης βίζας $25
• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά
• Ποτά στα φαγητά
• Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα 

ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Η έκδοση βίζας για το Βιετνάμ γίνεται 

κατά την άφιξη σας στο αεροδρόμιο και 
στοιχίζει $25 

€2219 €2509 €1629
€2279
€2159

€2569
€2449

€1679
€1585

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

22/07
12/08
23/09, 21/10

VIE1

από

€2159
σε 2κλινοΠανόραμα Βιετνάμ 

11 ΜΕΡΕΣ 

43Καλοκαίρι 2022 | 



44 | Καλοκαίρι 2022



Νέα Υόρκη

Αγαπητοί μας φίλοι,

Η στιγμή για την επιστροφή στην 
καθημερινότητα μας έχει φθάσει. Τα ταξίδια 
πλέον είναι γεγονός και βέβαια η Βόρεια 
Αμερική έχει ανοίξει τις πόρτες σε όλους όσους 
προέρχονται από την Ευρώπη και βεβαίως την 
Κύπρο.
 
Αν και όλοι οι προορισμοί στη Βόρεια Αμερική 
είναι πλέον ανοικτοί εμείς προβάλλουμε στις 
επόμενες σελίδες μερικές μόνο προτάσεις που 
ίσως να μην καλύπτουν όλες τις προτιμήσεις. 
Για αυτό σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε 
μαζί αν θέλετε να σας ετοιμάσουμε την δική 
σας ξεχωριστή αμερικάνικη εμπειρία.

Νέα Υόρκη, η πόλη που φέρει τόσα πολλά 
προσωνύμια όσα και ο αριθμός των εθνοτήτων 
που ζει σε αυτή. Δεν είναι όμως τα προσωνύμια 
που έφεραν την πόλη αυτή στη πρώτη 
προτίμηση για επίσκεψη από όλο τον κόσμο. 
Η πόλη του Μεγάλου Μήλου που δεν κοιμάται 
ποτέ, είναι η κοιτίδα του σύγχρονου Δυτικού 
Πολιτισμού και ένα συνονθύλευμα πολιτισμών, 
γλωσσών, αντιλήψεων και ιδεών. Καλώς ήρθατε 
στη Νέα Υόρκη.

Σας παρουσιάζουμε 2 εκλεπτυσμένα κεντρικά 
ξενοδοχεία με την προτροπή να επικοινωνήσετε 
μαζί μας για άλλες επιλογές.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΚΑθΗΜΕΡΙΝΕΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

LCA-LHR BA673
LHR-jFK BA115
jFK -LHR BA112
LHR-LCA BA620

riu plAzA Times squAre
Νεόδμητο κτήριο 2 λεπτά με τα πόδια από την Times Square. Εντυπωσιακοί 
χώροι, μοντέρνος σχεδιασμός πολυτελή δωμάτια με γυάλινους εξωτερικούς 
τοίχους και παράθυρα από το δάπεδο στην οροφή. Προσφέρει επιλογές 
δωματίων, επιλογή εστιατορίων και πρόγευμα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή από Λάρνακα για Νέα Υόρκη
• Διαμονή 5 διανυκτερεύσεων με πλήρες πρόγευμα
• Περιήγηση στα αξιοθέατα με λεωφορείο
• Κρατήσεις που θα γίνονται μέχρι 15/5/2022 θα περιλαμβάνουν και τις εισόδους στα 

ακόλουθα αξιοθέατα,
• Πύργο Rockfeller
• Πύργο Empire State
• Μουσείο φυσικής ιστορίας
• Εισιτήριο για το πλοίο επίσκεψης στο νησάκι Έλλις και στο Άγαλμα της Ελευθερίας
• Μουσείο αέρος και διαστήματος

Τιμή €1849 ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο.
Τιμή παιδιού €1349 (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

lumA
Λάμψη, εφευρετικότητα και μια νέα καινοτόμα προσέγγιση στην έννοια της 
φιλοξενίας. Θα εμπνεύσει, θα ξεκουράσει, θα συναρπάσει και θα συνεπάρει 
κάθε επισκέπτη με την στιλάτη παρουσίαση, προσέγγιση όλων των 
υπηρεσιών και χώρων Ιδανικό σημείο συνάντησης και προσφιλές στην τοπική 
κοινωνία το ξενοδοχείο Luma θα υπερβεί κάθε προσδοκία και θα δώσει μια 
διαφορετική αίσθηση στη διαμονή σας στην Νέα Υόρκη. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή από Λάρνακα για Νέα Υόρκη
• Διαμονή 5 Χ διανυκτερεύσεων με πλήρες πρόγευμα
• Περιήγηση στα αξιοθέατα με λεωφορείο
• Κρατήσεις που θα γίνονται μέχρι 15/5/2022 θα περιλαμβάνουν και τις εισόδους στα 

ακόλουθα αξιοθέατα,
• Πύργο Rockfeller
• Πύργο Empire State
• Μουσείο φυσικής ιστορίας
• Εισιτήριο για το πλοίο επίσκεψης στο νησάκι Έλλις και στο Άγαλμα της Ελευθερίας
• Μουσείο αέρος και διαστήματος

Τιμή €2349 ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο.
Τιμή παιδιού €1549 (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

από

€1849
σε 2κλινο

7 ΜΕΡΕΣ 
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Λας Βέγκας

Η πόλη της λάμψης, του θεάματος, της υπερβολής. 
Μία πραγματική οπτική πανδαισία γεμάτη φως 
από μαρκίζες και νέον πινακίδες. Αλλά ανάμεσα 
στην υπερβολή υπάρχει κάτι το διαφορετικό, 
κάτι μοναδικό για τον καθένα, είτε θέλετε να 
διασκεδάσετε μέχρι τελικής πτώσης, είτε να 
χαλαρώσετε στις εξαιρετικές υπηρεσίες των 
ξενοδοχείων. Το Λας Βέγκας είναι σχεδιασμένο 
για να σας ψυχαγωγήσει, ικανοποιήσει, χορτάσει, 
και να σας αποσπάσει από τα στερεότυπα. Καλώς 
ήρθατε στο Λας Βέγκας

plAneT Hollywood resorT & CAsino
Ένας από τους κλασσικούς προορισμούς όταν μιλάμε για ξενοδοχεία στο Λας 
Βέγκας. Σίγουρα θα σας εμπνεύσει η λάμψη των αστέρων της έβδομης τέχνης. 
Δωμάτια με μοντέρνο σχεδιασμό, υπέροχες σουίτες με μεθυστική θέα του 
στριπ με τα έντονα χρώματα του.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή από Λάρνακα για Λας Βέγκας
• Διαμονή 5 Χ διανυκτερεύσεων 
• Περιήγηση στα αξιοθέατα με λεωφορείο
• Κρατήσεις που θα γίνονται μέχρι 15/5/2022 θα περιλαμβάνουν και την 

πολυβραβευμένη παράσταση Cirque du Soleil 

Τιμή €1949 ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο.
Τιμή παιδιού €1249 (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

VeneTiAn resorT CAsino
Το πως βρέθηκε η ρεπλίκα της Βενετίας στην έρημο της Νεβάδα είναι μια 
άλλη ιστορία. Η αλήθεια όμως είναι ότι στο Venetian Resort Casino θα 
δείτε γόνδολες να σαλπάρουν τους πελάτες του ξενοδοχείου στα κανάλια 
ενώ απολαμβάνουν το άσμα του γονδολιέρη. Ένα ξενοδοχείο έπος με την 
μικρότερη κατηγορία δωματίων να είναι σουίτα με αμέτρητες ανέσεις. Ότι να 
πει κάποιος για αυτό το ξενοδοχείο θα είναι πάντοτε λίγο σε σύγκριση με αυτά 
που προσφέρει.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή από Λάρνακα για Λας Βέγκας
• Διαμονή 5 Χ διανυκτερεύσεων 
• Περιήγηση στα αξιοθέατα με λεωφορείο
• Κρατήσεις που θα γίνονται μέχρι 15/5/2022 θα περιλαμβάνουν βραδινή παράσταση 

του διάσημου ταχυδακτυλουργού David Copperfield 

Τιμή €2149 ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο.
Τιμή παιδιού €1249 (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ
ΚΑθΗΜΕΡΙΝΕΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

LCA-LHR BA673
LHR-LAS BA275
LAS-LHR BA274
LHR-LCA BA664

USA2

από

€1949
σε 2κλινο

7 ΜΕΡΕΣ 
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Δυτικό Τρίγωνο
και Εθνικά Πάρκα

Οργανωμένη Εκδρομή
1η μέρα: Άφιξη στη πόλη των Αγγέλων Λος 
Άντζελες. Συνάντηση με εκπρόσωπο μας στο 
αεροδρόμιο και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Τακτοποίηση και ξεκούραση.

2η μέρα: Περιήγηση της πόλης των Αγγέλων στο 
Κέντρο της πόλης στο Γήπεδο Stable σπίτι των 
L.A Lakers, τα βόρεια προάστεια με στάση στο 
Χόλυγουντ που περιλαμβάνει επίσκεψη στο θέατρο 
απονομής των βραβείων του κινηματογράφου 
Όσκαρ, Walk of Fame. Απόγευμα ελεύθερο.

3η μέρα: Ταξίδι μέσα από την έρημο για το 
λαμπερό παράδεισο που έκτισε ποτέ ο άνθρωπος 
την Μέκκα του Θεάματος Λας Βέγκας. 

4η μέρα: Περιδιάβαση στη πόλη. Προτείνουμε 
επίσκεψη στα υπερπολυτελή ξενοδοχεία που 
προβάλλουν πάντα ένα αξιοθέατο, ή μια πόλη, ή 
κάποτε και μια ολόκληρη χώρα. Γίνετε πολίτης του 
Λας Βέγκας έστω και για λίγες μέρες.

5η μέρα: Αναχωρούμε για τις Λίμνες Μαμούθ και 
το συναρπαστικό τοπίο της ερήμου Μοτζάβε με 
προορισμό το εθνικό πάρκο Γιοσεμίτι.

6η μέρα: Το Γιοσεμίτι είναι το καλύτερο εθνικό 
πάρκο στην δυτική ακτή. Κοιλάδες, ποτάμια, 
φρενήρη βλάστηση αλλά και άγρια ζωή αποτελεί 
πρότυπο της αρμονίας της φύσης.
7η μέρα: Επόμενος προορισμός θα μας φέρει στην 
ακτογραμμή του ειρηνικού ταξιδεύοντας βόρεια, 
θα περάσουμε από το Καρμέλ την γενέτειρα της 
χίπη κουλτούρας ή διαφορετικά της ήρεμης 
επανάστασης στο κοινωνικό στερεότυπο. Αφού 
περάσουμε από το Μοντερέϋ καταλήγουμε στο Σαν 
Φρανσίσκο.

8η μέρα: Περιήγηση της πόλης με επίσκεψη στην 
αποβάθρα των ψαράδων 39, την πλατεία της 
ένωσης, την Γέφυρα Γκόλντεν Γκέητ και άλλα.

9η μέρα: Αναχώρηση για επιστροφή στην Κύπρο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
20/06, 08, 12, 15/08

LCA-LHR BA673
LHR-LAX BA269
SFO-LHR BA284
LHR-LCA BA672

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Πτήσεις με τις Βρετανικές Αερογραμμές.
• Παραλαβή στην άφιξη και αναχώρηση
• Μεταφορές από και προς το ξενοδοχείο
• Διαμονή για 8 Χ βράδια σε ξενοδοχεία 4 Χ αστέρων
• Καθημερινά πρόγευμα
• Διακίνηση με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν
• Συνοδός-ξεναγός σε όλη την εκδρομή
• Εισιτήρια εισόδου Στη Κοιλάδα Μόνουμεντ, το 

Φαράγγι της Αντιλόπης και όλα τα πάρκα του 
δρομολογίου όπως το Γιοσεμίτι. 

• Επίσκεψη στα φημισμένα στούντιο Warner Bros 
Hollywood

Τιμή:  €3975 ανά άτομο σε δίκλινο 
 €3675 ανά άτομο σε τρίκλινο
 Τιμή παιδιού μέχρι 12χρ. €2675 (στο  
 ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

Σημείωση:
Υπάρχει δυνατότητα προέκτασης παραμονής 
στη Νέα Υόρκη πριν ή μετά την εκδρομή

USA3

από

€3975
σε 2κλινο

9 ΜΕΡΕΣ 

48 | Καλοκαίρι 2022



Sandals, Μπαχάμες
και Τζαμάικα στην Καραϊβική

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑθΗΜΕΡΙΝΑ ΠΤΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 
ΜΠΑΧΑΜΕΣ 

LCA-LHR BA673
GGT-MiA AA3951
LHR-MiA BA209
MiA-LHR BA208
MiA-GGT AA3951
LHR-LCA BA972

Τα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο που 
προσφέρουν εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα σε 
ένα απαράμιλλο περιβάλλον πολυτέλειας. 
Και το καλύτερο! Όλα μα πραγματικά Όλα 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα διαμονής 
από εκλεπτυσμένο φαγητό, ποτά μέχρι και 
μηχανοκίνητα θαλάσσια σπορ.
Όλα τα θέρετρα της Sandals έχουν σχεδιαστεί 
μόνο για τους δύο ανθρώπους που έχουν 
ερωτευθεί. Η Sandals αποτελεί το μέτρο σύγκρισης 
για ότι άλλο ξενοδοχείο υπάρχει σήμερα στον 
κόσμο.

Εμείς σας παρουσιάζουμε μερικά από αυτά,

sAndAls emerAld BAy
Βρίσκεται στη εξωτική παραλία Exuma, διαθέτει 14 Χ κατηγορίες δωματίων.
Δωμάτια με αριστοκρατική επένδυση από ξύλο μαχόκανι, διαθέτουν βασιλικό κρεβάτι, 
όλες τις ανέσεις, μαρμάρινο μπάνιο και ξεχωριστό σετ φροντίδας και ομορφιάς. 
Προσφέρονται 11 διαφορετικά εστιατόρια και 7 μπαρ τα οποία και περιλαμβάνται στη 
τιμή.

Αν είστε και πιστοποιημένος δύτης τότε όχι απλά αυτός είναι ο προορισμός αλλά επίσης 
ο εξοπλισμός παρέχεται δωρεάν.

Μην χάσετε την εκδρομή με καταμαράν στο νησί των πυγμαίων γουρουνιών. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Πτήσεις με επιστροφή σε οικονομική θέση
• Διαμονή σε πολυτελές δωμάτιο με θέα τους κήπους για 5 Χ βράδια
• 1 διανυκτέρευση στη Νότια Παραλία του Μαϊάμι στο ξενοδοχείο Fontainebleau
• Όλα τα γεύματα, ποτά, ψυχαγωγία, θαλάσσια αθλήματα
• Θεματικές βραδιές
• Θαλάσσια μηχανοκίνητα σπορ
• Κόκκινο χαλί υποδοχή και μεταφορές στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη και αναχώρηση

Τιμή το Άτομο σε δίκλινο δωμάτιο €3675

sAndAls souTH CoAsT
Είναι το θέρετρο με αμέτρητες διακρίσεις και μοναδικά χαρακτηριστικά. 
Βρίσκεται στη νότια ακτή της Τζαμάϊκαμ, πνιγμένο στο πράσινο και μόνο όταν 
είσαι ήδη εκεί θα αντιληφθείς ότι έχει φθάσει. Προσφέρει την επιλογή των 
δωματίων πάνω από την θάλασσα και μάλιστα μαζί με προσωπική υπηρεσία 
μπάτλερ. Διαθέτει 9 εστιατόρια που καταδυτικό κέντρο, υπηρεσία σπα και 
πολλά άλλα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Πτήσεις με επιστροφή σε οικονομική θέση
• Διαμονή σε πολυτελές δωμάτιο με θέα τους κήπους για 5 Χ βράδια
• 1 διανυκτέρευση στη Νότια Παραλία του Μαϊάμι στο ξενοδοχείο Fontainebleau
• Όλα τα γεύματα, ποτά, ψυχαγωγία, θαλάσσια αθλήματα
• Θεματικές βραδιές
• Θαλάσσια μηχανοκίνητα σπορ
• Κόκκινο χαλί υποδοχή και μεταφορές στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη και αναχώρηση

Τιμή το Άτομο σε δίκλινο δωμάτιο €3775

CAR1

από

€3675
σε 2κλινο

7 ΜΕΡΕΣ 
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Cancun

ΚΑΝΚΟΥΝ, ΜΕΞΙΚΟ, 
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑθΕ 
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

LCA-ATH A3
ATH-MAD A3
MAD-PUj PLM
PUj-MAD PLM
MAD-ATH A3
ATH-LCA A3

Το κοσμικό θέρετρο Cancun δεσπόζει στο νότιο 
Ατλαντικό ωκεανό. Βρίσκεται στη Χερσόνησο 
Yucatan του Μεξικού. Εκτός από τα πολυτελή 
ξενοδοχεία εδώ βρίσκονται οι οικισμοί των Μάγια, 
ένας πολιτισμός που άκμασε αλλά και με τον ίδιο 
τρόπο αφανίστηκε . Σήμερα υπάρχουν πολλές 
αρχαιότητες που μαρτυρούν το δικό του πέρασμα.

Στο Cancun ξεχωρίζει και το μοναδικό παγκοσμίως 
στο δικό το είδος πάρκο X-caret που φιλοξενεί την 
μεγαλύτερη βιοπικοιλία φυτών, άγριας ζωής με 

εκατομμύριά πολύχρωμα πουλιά και παπαγάλους. 
Παράδεισος για του λάτρεις της φύσης αλλά και 
των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Εδώ μπορείτε 
να περπατήσετε στην φύση, να κολυμπήσετε σε 
ποτάμια και λίμνες ή να κάνετε κανό η πτήση σε 
γραμμή ζιπ. 

Εμείς επιλέγουμε για σας 2 πολυτελή ξενοδοχεία 
τα οποία προσφέρονται στη βάση του SuperClub 
δηλαδή το φαγητό, ποτά και δραστηριότητες 
περιλαμβάνονται στη τιμή.

GrAnd sirenis riVierA mAyA resorT & spA
Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη πόλη Playa Del Carmen. Προσφέρει διάφορους 
τύπους δωματίων και είναι κατάλληλο για οικογένειες αλλά και ζευγάρια. Καλύπτει μια 
μεγάλη έκταση γης που καταλήγει στη άσπρη αμμουδερή παραλία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια μέσω Μαδρίτης
• 2 διανυκτερεύσεις στην Μαδρίτη σε κεντρικό ξενοδοχείο 1ης κατηγορίας
• 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa που 

περιλαμβάνει όλα τα γεύματα και ποτά (all-inclusive)
• Μεταφορές στην άφιξη και αναχώρηση μεταξύ ξενοδοχείου και αεροδρομίουστο 

Cancun
• Τις υπηρεσίες του εκπροσώπου μας
• Όλοι οι φόροι

Δεν περιλαμβάνονται ότι ρητά δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα

Τιμή €1749 ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο.
Τιμή παιδιού €1349 (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

oCCidenTAl GrAnd XCAreT By riu
Βρίσκεται στην καρδιά της Riviera Maya σε ειδυλλιακό τοπίο και είναι κατάλληλο για 
παιδιά και ζευγάρια. Καλύπτει μια μεγάλη έκταση γης κτισμένο σε απόλυτη αρμονία με 
το περιβάλλον. Διαθέτει δική του παραλία.

Βέβαια περιλαμβάνει και δωρεάν πρόσβαση το φημισμένο πάρκο Xcaret

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια μέσω Μαδρίτης
• 2 διανυκτερεύσεις στην Μαδρίτη σε κεντρικό ξενοδοχείο 1ης κατηγορίας
• 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Occidental Grand Xcaret by Riu που περιλαμβάνει 

όλα τα γεύματα και ποτά (all-inclusive)
• Μεταφορές στην άφιξη και αναχώρηση μεταξύ ξενοδοχείου και αεροδρομίουστο 

Cancun
• Τις υπηρεσίες του εκπροσώπου μας
• Όλοι οι φόροι

Δεν περιλαμβάνονται ότι ρητά δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα

Τιμή €1949 ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο.
Τιμή παιδιού €1349 (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

WAM1

από

€1749
σε 2κλινο

10 ΜΕΡΕΣ 
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Punta Cana

ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ, 
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 
ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΑΝΑχωΡήΣΕΙΣ ΚΑθΕ ΤΡΙΤή, 
ΠΕΜΠΤή ΚΑΙ ΚυΡΙΑΚή

LCA-ATH A3
ATH-MAD A3
MAD-PUj PLM
PUj-MAD PLM
MAD-ATH A3
ATH-LCA A3

Το κοσμικό θέρετρο Punta Cana βρίσκεται στο 
νότιο Ατλαντικό ωκεανό και είναι το 3ο σε μέγεθος 
μεγαλύτερο νησί της Καραϊβικής και ανήκει 
στην Δομινικανή Δημοκρατία που κατέχει τα 3/5 
το δυτικού μέρους του νησιού. Οι κάτοικοι της 
Δομινικανής Δημοκρατίας έχουν την ίδια φυλετική 
προέλευση με τους κατοίκους της Κούβα. 

Η Punta Cana είναι το σημαντικότερο τουριστικό 
θέρετρο με πολυτελή ξενοδοχεία αλλά επίσης και τις 
αναγκαίες υποδομές όπως νυκτερινή κοσμική ζωή, 
γουστόζικα καταστήματα και κέντρα διασκέδασης. 

Η Punta Cana προσφέρει την απόλυτη χαλάρωση και 
ηρεμία αλλά συνάμα προσφέρει και την περιπέτεια 
μέσα από εκδρομές που οργανώνονται είτε στην 
ενδοχώρα είτε στην Θάλασσα. Θέαση φάλαινα, 
κολύμπι με δελφίνια ή ψάρεμα είναι μερικές από τις 
εμπειρίες που θα απολαύσετε.

Εμείς επιλέγουμε για σας 2 Χ πολυτελή ξενοδοχεία 
τα οποία προσφέρονται στη βάση του SuperClub 
δηλαδή το φαγητό, ποτά και δραστηριότητες 
περιλαμβάνονται στη τιμή.

sirenis punTA CAnA resorT CAsino & AquA GAmes
Είτε με την οικογένεια είτε με τον σύντροφο σας δεν υπάρχει καλύτερος προορισμός 
για παιγνίδι, χαρά και γέλιο. Παρέχει 7 Χ εστιατόρια 11 Χ μπαρ, κέντρο ευεξία, αθλητικές 
υποδομές και ότι άλλο χρειάζεστε για να σας κρατήσει σε κίνηση ή σε χαλάρωση. 
Βρίσκεται μέσα σε δάσος από φοινικόδεντρα και καλύπτει μια μεγάλη έκταση γης που 
καταλήγει στη άσπρη αμμουδερή παραλία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια μέσω Μαδρίτης
• 2 διανυκτερεύσεις στην Μαδρίτη σε κεντρικό ξενοδοχείο 1ης κατηγορίας
• 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Sirenis Punta Cana Resort Casino & Aqua Games
• που περιλαμβάνει όλα τα γεύματα και ποτά (all-inclusive)
• Μεταφορές στην άφιξη και αναχώρηση μεταξύ ξενοδοχείου και αεροδρομίου στη 

Punta Cana
• Τις υπηρεσίες του εκπροσώπου μας
• Όλοι οι φόροι

Δεν περιλαμβάνει ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
Οι τιμές είναι ενδεικτικές και επικυρώνονται κατά την ώρα της κράτησης

Τιμή €1899 ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο.
Τιμή παιδιού €1449 (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

CAriBe prinCess BeACH resorT & spA
Το ανανεωμένο ολοκαίνουργιο πολυτελές Caribe Princess Beach Resort & Spa βρίσκεται 
στη παραλία Bavaro. Με αναβαθμισμένες υπηρεσίες στοχεύει τόσο οικογένειες 
όσο και ζευγάρια. Παρέχει εκλεπτυσμένο φαγητό καθώς όλες οι εθνικές κουζίνες 
εκπροσωπούνται. Παρέχει μενού για ειδικά γεύματα.

Προσφέρει μεγάλη γκάμα από δραστηριότητες, κλινικές αθλημάτων, θαλάσσια παιγνίδια 
και ομαδικές δραστηριότητες.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισιτήρια μέσω Μαδρίτης
• 2 διανυκτερεύσεις στην Μαδρίτη σε κεντρικό ξενοδοχείο 1ης κατηγορίας
• 7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Caribe Princess Beach Resort & Spa που 

περιλαμβάνει όλα τα γεύματα και ποτά (all-inclusive)
• Μεταφορές στην άφιξη και αναχώρηση μεταξύ ξενοδοχείου και αεροδρομίου στο 
• Punta Cana
• Τις υπηρεσίες του εκπροσώπου μας
• Όλοι οι φόροι

Δεν περιλαμβάνει ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
Οι τιμές είναι ενδεικτικές και επικυρώνονται κατά την ώρα της κράτησης

Τιμή €2249 ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο.
Τιμή παιδιού €1349 (στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες)

WAM2

από

€1899
σε 2κλινο

10 ΜΕΡΕΣ 
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Σας καλωσορίζουμε στον όμορφο κόσμο των κρουαζιέρων!

Για αυτό το καλοκαίρι, εξασφαλίστε την κρουαζιέρα σας με 
επιβίβαση από την Λεμεσό ή από άλλα λιμάνια σε όλο τον 
κόσμο, με την αξιοπιστία και την τοπική εξυπηρέτηση που 
προσφέρει η έμπειρη ομάδα κρουαζιέρων της Let’s Go Tours 
by Amathus.

Αποδράστε από τη καθημερινότητα και σαλπάρετε για μέρη 
ονειρικά… ταξιδέψτε στους αναρίθμητους παραδείσους 
του Αιγαίου και των Ελληνικών νησιών, απολαύστε στιγμές 
διασκέδασης στη φαντασμαγορική Ίμπιζα και στη Μαγιόρκα, 
επισκεφτείτε τις ιστορικές πόλεις της Μεσογείου και τα 
μαγευτικά Φιόρδ.

Ξεπεράστε τα όρια της φαντασίας σας και επιβιβαστείτε σε 
μια μοναδική και αξέχαστη κρουαζιέρα!

Κρουαζιέρες
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F A M I L Y  P L A N
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡη ΑΝΕΣη
ή κατάλληλη ευκαιρία για όσους αγαπούν τις οικογενειακές διακοπές, αλλά δεν θέλουν 
να θυσιάσουν την άνεση τους. Μια οικογένεια με 2 ενήλικες και 2 παιδιά έχουν την 
επιλογή διαμονής σε 2 εσωτερικές καμπίνες κατηγορίας 4V, δίπλα-δίπλα.
Με το Family Plan, εξασφαλίστε διπλάσιο χώρο (25 τ.μ.) από τις τετράκλινες 
καμπίνες (12.5 τ.μ.) και 2 τουαλέτες/ντους, με μόνο €100 έξτρα επιβάρυνση
στο ολικό κόστος της τετράκλινης.

 Ολικό Κόστος Ανά Άτομο
06/8 €2,550  €637
13/8 €2,070  €517
19/8 €2,670  €667
26/8 €2,230  €557
02/9 €2,390  €597
10/9 €2,110  €527

x2

Κρουαζιέρες 
από Λεμεσό

από

€539
8 ΜΕΡΕΣ 
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Οι τιμές είναι ανά άτομο και 
περιλαμβάνουν:
• Κρουαζιέρα με πλήρη διατροφή σε 

καμπίνα της επιλογής σας
• Ψυχαγωγία εν πλω
• Λιμενικά τέλη

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν:
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με χρέωση στο 

πλοίο
• Εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα υποχρεωτικά 

προπληρωτέα πριν την επιβίβαση (€13 το 
άτομο ανά βράδυ)

• Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Ελληνικά Νησιά & Ισραήλ
Rhapsody of the Seas από Λεμεσό 

Πειραιάς

Σαντορίνη 

Μύκονος
Ρόδος 

Χάιφα

Ασντόντ

Λεμεσός

ήΜΕΡΑ  ΛΙΜΑΝΙ  ΑΦΙΞή  ΑΝΑΧ.
1η  Λεμεσός  - 17:00
2η  Ρόδος 09:00 18:00
3η Πειραιάς 09:00 19:00
4η Σαντορίνη 07:00 20:00
5η Εν πλω - -
6η  χάιφα 05:00 18:00
7η Λεμεσός  08:00 -

6 βράδιά / 7 ημέρές άΝάΧΩρηςη: 13/8

699549 749 529579 489 1059409 829 659
ΔΙΚΛΙΝΗΔΙΚΛΙΝΗ ΔΙΚΛΙΝΗ

3Ο/4Ο ΑΤΟΜΟ
3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙΔΙΚΛΙΝΗ 3Ο/4Ο ΑΤΟΜΟ

3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙ ΔΙΚΛΙΝΗ
3Ο/4Ο ΑΤΟΜΟ
3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙ ΔΙΚΛΙΝΗ

3Ο/4Ο ΑΤΟΜΟ
3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
2V

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
2N

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
1V

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
1N

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
1M

ΜΠΑΛΚΟΝΙ
1B

13/8

ήΜΕΡΑ  ΛΙΜΑΝΙ  ΑΦΙΞή ΑΝΑΧ.
1η  Λεμεσός  - 17:00
2η  Ρόδος 09:00 18:00
3η Πειραιάς 09:00 19:00
4η Σαντορίνη 07:00 20:00
5η Μύκονος 07:00 20:00
6η Εν πλω - -
7η Ιεροσόλυμα 08:00 20:00
8η χάιφα 05:00 18:00
9η  Λεμεσός  08:00 -

8 βράδιά / 9 ημέρές άΝάΧΩρηςη: 02/9

779639 809 639659 569 1099489 959 719
ΔΙΚΛΙΝΗΔΙΚΛΙΝΗ ΔΙΚΛΙΝΗ

3Ο/4Ο ΑΤΟΜΟ
3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙΔΙΚΛΙΝΗ 3Ο/4Ο ΑΤΟΜΟ

3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙ ΔΙΚΛΙΝΗ
3Ο/4Ο ΑΤΟΜΟ
3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙ ΔΙΚΛΙΝΗ

3Ο/4Ο ΑΤΟΜΟ
3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
2V

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
2N

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
1V

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
1N

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
1M

ΜΠΑΛΚΟΝΙ
1B

02/9

ήΜΕΡΑ  ΛΙΜΑΝΙ  ΑΦΙΞή  ΑΝΑΧ.
1η  Λεμεσός  - 17:00
2η  Ρόδος 09:00 18:00
3η Πειραιάς 09:00 19:00
4η Σαντορίνη 07:00 20:00
5η Μύκονος 07:00 20:00
6η Εν πλω - -
7η χάιφα 05:00 18:00
8η Λεμεσός  08:00 -

7 βράδιά / 8 ημέρές άΝάΧΩρηςέις: 06/8, 19/8, 26/8, 10/9

899
979
729
709

679
739
589
559

919
969
789
819

619
659
589
589

729
769
619
579

599
619
529
549

1309
1559
1059
1029

499
519
449
429

969
1049
899
899

799
919
669
659

ΔΙΚΛΙΝΗΔΙΚΛΙΝΗ ΔΙΚΛΙΝΗ
3Ο/4Ο ΑΤΟΜΟ
3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙΔΙΚΛΙΝΗ 3Ο/4Ο ΑΤΟΜΟ

3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙ ΔΙΚΛΙΝΗ
3Ο/4Ο ΑΤΟΜΟ
3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙ ΔΙΚΛΙΝΗ

3Ο/4Ο ΑΤΟΜΟ
3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
2V

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
2N

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
1V

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
1N

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
1M

ΜΠΑΛΚΟΝΙ
1B

06/8
19/8
26/8
10/9

Ρόδος

Μύκονος

Αθήνα

χάιφα

Σαντορίνη

Στην αναχώρηση 10/9 προσφέρονται εσωτερικές δίκλινες καμπίνες 4V, €539 ανά άτομο.
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15/4
22/04, 29/04

06/05, 13/05, 20/05
27/05, 03/06, 10/06

17/06, 24/06
01/07, 08/07

15/07, 22/07, 29/07
05/08, 12/08

19/08
26/08
02/09

09/09, 16/09
23/09, 30/09, 07/10

14/10, 21/10

649
599
649
699
799
849
899
999
899
799
699
649
549
399

589
549
589
632
715
755
799
882
799
715
632
589
505
465

699
649
699
749
849
899
949

1049
949
849
749
699
599
549

ΔΙΚΛΙΝΗ ΤΡΙΚΛΙΝΗΔΙΚΛΙΝΗ ΔΙΚΛΙΝΗΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΠΑΙΔΙΑ
2-17χΡ.*

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
BELLA IB

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
FANTASTICA IM1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
FANTASTICA IM2

534
499
534
574
649
684
724
799
724
649
574
534
459
424

140
140
140
140
359
379
399
429
399
359
140
140
140
140

719
669
719
769
869
919
969

1069
969
869
769
719
619
569

ΑΝΑΤοΛΙΚΗ
ΜΕσογΕΙοσ 

ΗμΕΡα  ΛΙμανΙ  αφΙξ.  αναχ.
Παρασκευή	 Λεμεσός	 -	 16:00
Σάββατο	 Ρόδος	 10:00	 18:00
Κυριακή	 Σαντορίνη	 08:00	 18:00
Δευτέρα	 Πειραιάς		 08:00	 18:00
Τρίτη	 Έφεσος	 09:00		 18:00
Τετάρτη	 Εν	πλω	 -	 -
Πέμπτη	 Χάιφα,	Ισραήλ		 06:00	 19:00
Παρασκευή	 Λεμεσός		 07:00	 -

Λεμεσός

ΡόδοςΣαντορίνη

Πειραιάς Έφεσος

Χάιφα

Ρόδος

Κρουαζιέρες 
από Λεμεσό

από

€399
8 ΜΕΡΕΣ 
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Απρίλιος - οκτώβριος 2022

οΙ ΤΙΜΕσ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΑ ΑΤοΜο ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝοΥΝ
•	 8	ήμερη	κρουαζιέρα	με	
το	MSC	Lirica

•	 Πλήρη	διατροφή	
•	 Ψυχαγωγία	εν	πλω
•	 Λιμενικά	Τέλη

οΙ ΤΙΜΕσ ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝοΥΝ
•	 Εκδρομές	στα	λιμάνια	
προσέγγισης

•	 Ποτά	και	άλλες	
υπηρεσίες	με	χρέωση	
στο	πλοίο

•	 Φιλοδωρήματα	
πληρωτέα	στο	πλοίο,	
€70	ανά	ενήλικα	και	
παιδιά	μέχρι	12χρ	
και	€35	για	παιδιά	
2	–	12χρ.

•	 Ταξιδιωτική	Ασφάλεια

Έφεσος

749
699
749
799
899
949
999

1099
999
899
799
749
649
599

ΔΙΚΛΙΝΗ ΔΙΚΛΙΝΗΤΡΙΚΛΙΝΗ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΠΑΙΔΙΑ
2-17χΡ.*

ΕξΩΤΕΡΙΚΗ
BELLA OB

ΕξΩΤΕΡΙΚΗ 
FANTASTICA OO 
(ΠΕΡΙΟΡΙΣμΕνΗ ΘΕα)

631
588
631
671
755
798
838
921
838
755
671
631
548
505

574
534
574
609
684
724
759
834
759
684
609
574
499
459

140
140
140
140
379
399
409
449
409
379
140
140
140
140

769
719
769
819
919
969

1019
1119
1019
919
819
769
669
619

1429
1379
1429
1479
1579
1629
1679
1779
1679
1579
1479
1429
1329
1279

1049
999

1049
1099
1199
1249
1299
1399
1299
1199
1099
1049
949
899

849
799
849
899
999

1049
1099
1199
1099
999
899
849
749
699

ΔΙΚΛΙΝΗΔΙΚΛΙΝΗΔΙΚΛΙΝΗ ΤΡΙΚΛΙΝΗΤΡΙΚΛΙΝΗ ΠΑΙΔΙΑ
2-17χΡ.*ΤΡΙΚΛΙΝΗ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΠΑΙΔΙΑ

2-17χΡ.*ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΗ ΠΑΙΔΙΑ
2-17χΡ.*

ΣΟΥΙΤα AUREA
SR1

μΠαΛΚΟνΙ
FANTASTICA BM1

ΕξΩΤΕΡΙΚΗ 
FANTASTICA Ομ1

1198
1155
1198
1238
1322
1365
1405
1488
1405
1322
1238
1198
1115
1072

881
838
881
921

1005
1048
1088
1171
1088
1005
921
881
798
755

140
140
140
140
479
499
519
549
519
479
140
140
140
140

715
671
715
755
838
882
922

1005
922
838
755
715
631
588

1084
1044
1084
1120
1194
1234
1269
1344
1269
1194
1120
1084
1009
969

140
140
140
140
609
629
649
679
649
609
140
140
140
140

649
609
649
684
759
799
834
909
834
759
684
649
574
534

140
140
140
140
409
429
449
479
449
409
140
140
140
140

*Όταν	μοιράζονται	την	καμπίνα	με	2	ενήλικες.Οι	τιμές	ενδέχεται	να	διαφοροποιηθούν	κατά	την	τελική	επιβεβαίωση	της	κράτησης.

Αναβαθμίστε την εμπειρία σας
με All-Inclusive υπηρεσίες

Ζητήστε τις ειδικές τιμές

από Λεμεσό
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For booking reservations & enquiries call: 0800 411 8038 or visit your local travel agent

Opening hours: Monday - Friday: 7am - 11pm

CELESTYAL.COM

Φέτος ανακαλύψτε το απόλυτο ελληνικό μπλε σε 3 αποχρώσεις: 

All-Inclusive Κρουαζιέρες 3, 4 και 7 διανυκτερεύσεων. 

Σαλπάρετε στα ελληνικά νησιά και τη Μεσόγειο 

και ζήστε την απόλυτη ταξιδιωτική εμπειρία.

ALL-INCLUSIVE ΣΗΜΑΙΝΕΙ

ΓΕΥΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 
ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΟΤΑ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
ΕΝ ΠΛΩ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ & 
ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ

CELESTYAL 
PROMISE

Ονειρευτείτε το
    απέραντο γαλάζιο

Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 77 77 82 7,

ή επισκεφθείτε το siteμας letsgotours.com

WISHES Advert A4.indd   1 01/04/2022   13:38:14



ΑΝΑΧωΡήσΕΙσ: ΚΑθΕ σΑββΑτΟ ΑΠΟ 04/6 ΜΕΧΡΙ 24/9 από

€879
σε 2κλινοΑθήνα & Νησιά του Αιγαίου 

7 ΜΕΡΕΣ 

Celestyal Olympia

ήΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞή ΑΝΑΧ
1η  Λαύριο  13:00
1η  Μύκονος 18:00 23:00
2η  Έφεσος 07:00 13:00
2η  Πάτμος 16:30 21:30
3η Ρόδος 07:00 18:00
4η ήράκλειο 07:00 12:00
4η  Σαντορίνη 16:30 21:30
5η Λαύριο 06:00 -

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα 

– Αθήνα – Λάρνακα σε 
οικονομική θέση

• 2 βράδια διαμονή σε 
ξενοδοχείο 3* στην Αθήνα με 
πρόγευμα

• 5 ήμερη κρουαζιέρα με το 
Celestyal Olympia σε ALL 
iNCLUSiVE (Φαγητά και ποτά) 
σε καμπίνα της επιλογής σας

• Εκδρομή στην Αρχαία Εφεσο
• Δωρεάν μεταφορά στο κέντρο 

της Μυκόνου
• Φιλοδωρήματα
• Φόροι αεροδρομίων και 

Λιμενικά τέλη
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
• Μεταφορές από/προς 

αεροδρόμιο/ξενοδοχείο/λιμάνι
• Προαιρετικές εκδρομές στα 

λιμάνια προσέγγισης
• Ταξιδιωτική ασφάλεια

ALL-INCLUSIVE
fly & cruise

CRU1

€879 €749€969 €459
€929 €749€1029 €459

04/06 μέχρι 27/08
03/09 μέχρι 24/09

ΕσωτΕΡΙΚή
ia 3Ο/4Ο ΑτΟΜΟΕΞωτΕΡΙΚή

xa 3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙ 11ΧΡ.
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CRU1

ΚΑθΕ ΚυΡΙΑΚή ΑΠΟ 17/4 ΜΕΧΡΙ 09/10 από

€999
σε 2κλινοΑνατολική Μεσόγειος

8 ΜΕΡΕΣ 

NCL JadeήΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞή ΑΝΑΧ
1η  Πειραιάς  - 17:00
2η  Έφεσο 06:30 12:30
3η Κωνσταντινούπολη 07:00 18:00
4η Βόλο 12:00 21:00
5η Μύκονος 08:00 19:00
6η Ρόδο  07:00 18:00
7η Σαντορίνη  12:00 21:00
8η  Πειραιάς  06:00 -

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα 

– Αθήνα – Λάρνακα σε 
οικονομική θέση

• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το 
Norwegian jade με πλήρη 
διατροφή σε καμπίνα της 
επιλογής σας

• Ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
εν-πλώ

• Φόροι αεροδρομίων και 
Λιμενικά τέλη

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με 

χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα 

λιμάνια προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, από $15.50 το άτομο 
την ημέρα 

• Μεταφορές από/προς 
αεροδρόμιο/λιμάνι

• Ταξιδιωτική ασφάλεια

Σημείωση:
Σε ορισμένες αναχωρήσεις τα 
λιμάνια προσέγγισης και οι ώρες 
διαφέρουν.

fly & cruise

€1249 €1999€1399 €399
€999
€1299

€1799
€2199

€1299
€1499

€399
€459

03, 10, 17/07
24, 31/07

07, 28/08

ΕσωτΕΡΙΚή IX ΜΠΑΛΚΟΝΙ BXΕΞωτΕΡΙΚή OX 3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙ 11ΧΡ.

Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας
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CRU1

ΑΝΑΧωΡήσΕΙσ: ΚΑθΕ τΡΙτή ΑΠΟ 07/06 ΜΕΧΡΙ 20/09 από

€1399
σε 2κλινο Δυτική Μεσόγειος

8 ΜΕΡΕΣ 

NCL EpicήΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞή ΑΝΑΧ
1η  Ρώμη - 17:00
2η  Νάπολη 06:00 17:00
3η Λιβόρνο 09:00 21:00
4η Κάννες 07:00 17:00
5η Μαγιόρκα 12:00 20:00
6η Βαρκελώνη  05:00 18:00
7η Ajaccio, Γαλλία  11:00 18:30
8η  Ρώμη 06:00 -

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
• Αεροπορικό εισιτήριο 

Λάρνακα – Ρώμη – Λάρνακα 
με ενδιάμεσο σταθμό σε 
οικονομική θέση 

• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το 
Norwegian Epic με πλήρη 
διατροφή σε καμπίνα της 
επιλογής σας

• Ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
εν-πλώ

• Μεταφορές από/προς 
αεροδρόμιο/λιμάνι

• Φόροι αεροδρομίων και 
Λιμενικά τέλη

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με 

χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα 

λιμάνια προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, από $15.50 το άτομο 
την ημέρα 

• Ταξιδιωτική ασφάλεια

fly & cruise

€1449 €1699 €799
€1499
€1399

€1799
€1699

€799
€799

12, 19/07
09, 16/08
23, 30/08

ΕσωτΕΡΙΚή IX ΜΠΑΛΚΟΝΙ BX 3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙ 11ΧΡ.

Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας
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ΑΝΑΧωΡήσΕΙσ: ΚΑθΕ ΠΕΜΠτή ΑΠΟ 09/6 ΜΕΧΡΙ 29/09 από

€1699
σε 2κλινοΜαγευτική Μεσόγειος

8 ΜΕΡΕΣ 

Wonder of the Seas ήΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞή ΑΝΑΧ
1η  Ρώμη - 20:00
2η  Νάπολη 07:00 19:00
3η Εν πλω - -
4η Βαρκελώνη 08:00 18:00
5η Μαγιόρκα 08:00 16:00 
6η Μασσαλία, Γαλλία 09:00 18:00
7η Λα Σπέτσια, Φλωρεντία 08:30 20:30
8η  Ρώμη 07:00 -

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
• Αεροπορικό εισιτήριο 

Λάρνακα – Ρώμη – Λάρνακα 
με ενδιάμεσο σταθμό σε 
οικονομική θέση

• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το 
Wonder of the seas με πλήρη 
διατροφή σε καμπίνα της 
επιλογής σας

• Ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
εν-πλώ

• Μεταφορές από/προς 
αεροδρόμιο/λιμάνι

• Φόροι αεροδρομίων και 
Λιμενικά τέλη

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με 

χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα 

λιμάνια προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, €91 το άτομο
• Ταξιδιωτική ασφάλειαύ

fly & cruise

CRU1

€1899 €2379€2099
€1849
€1699

€2279
€2299

€2059
€1949

14, 21/07
04, 11/08
18, 25/08

ΕσωτΕΡΙΚή IX ΜΠΑΛΚΟΝΙ BXΕΞωτΕΡΙΚή OX

Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας
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 ΑΝΑΧωΡήσΕΙσ: ΑΠΟ 02/6 ΜΕΧΡΙ 02/9 από

€1449
σε 2κλινοΘησαυροί της Μεσογείου

9 ΜΕΡΕΣ 

Vision of the Seas ήΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞή ΑΝΑΧ
1η  Βαρκελώνη - 17:00
2η  Τουλούζη, Γαλλία 08:00 19:00
3η Νίκαια, Γαλλία 07:00 18:00
4η Ajaccio, Γαλλία 08:00 19:00
5η Πορτοφίνο, Ιταλία 07:00 18:00
6η Ρώμη  07:00 19:00
7η Παλέρμο, Σικελία  10:00 18:00
8η  Εν πλω - -
9η  Βαρκελώνη  06:00 -

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα 

– Βαρκελώνη – Λάρνακα 
με ενδιάμεσο σταθμό σε 
οικονομική θέση

• 9 ήμερη κρουαζιέρα με το 
Vision of the seas με πλήρη 
διατροφή σε καμπίνα της 
επιλογής σας

• Ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
εν-πλώ

• Μεταφορές από/προς 
αεροδρόμιο/λιμάνι

• Φόροι αεροδρομίων και 
Λιμενικά τέλη

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με 

χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα 

λιμάνια προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, €105 το άτομο
• Ταξιδιωτική ασφάλεια

fly & cruise

CRU1

€1449 €2399€1599
€1599
€1499

€2449
€2359

€1799
€1699

14, 21/07
04, 11/08
18, 25/08

ΕσωτΕΡΙΚή ZI ΜΠΑΛΚΟΝΙ XBΕΞωτΕΡΙΚή YO

Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας
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ΑΝΑΧωΡήσΕΙσ: ΚΑθΕ ΠΕΜΠτή ΑΠΟ 26/05 ΜΕΧΡΙ 29/09 από

€1299
σε 2κλινοΔυτική Μεσόγειος από Γένοβα

8 ΜΕΡΕΣ 

Costa FirenzeήΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞή ΑΝΑΧ
1η  Γένοβα - 19:00
2η  Μασσαλία, Γαλλία 09:00 19:00
3η Βαρκελώνη 09:00 19:00
4η Εν πλω - - 
5η Κάλιαρι, Σαρδηνία 07:00 17:00
6η Παλέρμο, Σικελία 08:00 16:30
7η Ρώμη 08:30 19:30
8η  Γένοβα 09:00 -

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
• Αεροπορικό εισιτήριο 

Λάρνακα – Μιλάνο – Λάρνακα 
με ενδιάμεσο σταθμό σε 
οικονομική θέση

• 8 ήμερη κρουαζιέρα με 
το Costa Firenze με πλήρη 
διατροφή σε καμπίνα της 
επιλογής σας

• Ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
εν-πλώ

• Μεταφορές από/προς 
αεροδρόμιο/λιμάνι

• Φόροι αεροδρομίων και 
Λιμενικά τέλη

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με 

χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα 

λιμάνια προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, €77 το άτομο
• Ταξιδιωτική ασφάλεια

fly & cruise

CRU1

€1299 €1599€1499 €699
€1499
€1399

€1799
€1599

€1699
€1499

€699
€699

14, 21/07
04, 18/08

25/08, 01/09

ΕσωτΕΡΙΚή IP ΜΠΑΛΚΟΝΙ BPΕΞωτΕΡΙΚή EP 3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙ 11ΧΡ.

Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας
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ΑΝΑΧωΡήσΕΙσ: ΚΑθΕ ΠΑΡΑσΚΕυή ΑΠΟ 23/05 ΜΕΧΡΙ 26/09 από

€1459
σε 2κλινοΔυτική Μεσόγειος από Ρώμη

8 ΜΕΡΕΣ 

Costa ToscanaήΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞή ΑΝΑΧ
1η  Ρώμη - 19:00
2η  Νάπολη, Ιταλία 07:00 18:00
3η Εν πλω - - 
4η Ίμπιζα 09:00 21:00
5η Βαλένθια 07:00 15:00
6η Μασσαλία, Γαλλία 13:00 19:00
7η Σαβόνα, Ιταλία  08:30 18:30
8η  Ρώμη 08:30 -

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
• Αεροπορικό εισιτήριο 

Λάρνακα – Ρώμη – Λάρνακα 
με ενδιάμεσο σταθμό σε 
οικονομική θέση

• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το 
Costa Toscana με πλήρη 
διατροφή σε καμπίνα της 
επιλογής σας

• Ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
εν-πλώ

• Μεταφορές από/προς 
αεροδρόμιο/λιμάνι

• Φόροι αεροδρομίων και 
Λιμενικά τέλη

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με 

χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα 

λιμάνια προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, €77 το άτομο
• Ταξιδιωτική ασφάλεια

fly & cruise

CRU1

€1459 €1749€1629 €799
€1699
€1729

€1949
€1999

€1839
€1899

€799
€799

11, 25/07
01, 08/08
15, 22/08

ΕσωτΕΡΙΚή IP ΜΠΑΛΚΟΝΙ BPΕΞωτΕΡΙΚή EP 3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙ 11ΧΡ.

Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας
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ΑΝΑΧωΡήσΕΙσ: ΚΑθΕ ΠΕΜΠτή ΑΠΟ 12/05 ΜΕΧΡΙ 29/09 από

€959
σε 2κλινοΚροατία, Ιταλία & Ελλάδα

8 ΜΕΡΕΣ 

MSC ArmoniaήΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞή ΑΝΑΧ
1η  Πειραιάς - 18:00
2η  Εν πλω - -
3η Σπλίτ, Κροατία 08:00 18:00
4η Marghera, Βενετία 09:00 16:00
5η Μπρίντιζι, Ιταλία 16:00 22:00
6η Εν πλω - -
7η Μύκονος  09:00 20:00
8η  Πειραιάς 07:00 -

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
• Αεροπορικό εισιτήριο 

Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα 
με ενδιάμεσο σταθμό σε 
οικονομική θέση

• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το MSC 
Armonia με πλήρη διατροφή 
σε καμπίνα της επιλογής σας

• Ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
εν-πλώ

• Φόροι αεροδρομίων και 
Λιμενικά τέλη

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με 

χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα 

λιμάνια προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, €70 το άτομο
• Μεταφορές από/προς 

αεροδρόμιο/λιμάνι
• Ταξιδιωτική ασφάλεια

fly & cruise

CRU1

€999 €1499€1199 €569
€1219
€959

€1619
€1339

€1319
€1059

€599
€399

21, 28/07
11, 18/08
08, 15/09

ΕσωτΕΡΙΚή IB ΜΠΑΛΚΟΝΙ BM1ΕΞωτΕΡΙΚή OB 3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙ 17ΧΡ

Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας
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ΑΝΑΧωΡήσΕΙσ: ΚΑθΕ ΠΑΡΑσΚΕυή ΑΠΟ 27/5 ΜΕΧΡΙ 30/9 από

€1459
σε 2κλινοΙταλία, Ισπανία, Γαλλία & Μάλτα

8 ΜΕΡΕΣ 

MSC SeaviewήΜΕΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΑΦΙΞή ΑΝΑΧ
1η  Βαρκελώνη - 18:00
2η  Μασσαλία, Γαλλία 08:00 17:00
3η Γένοβα, Ιταλία 07:00 17:00
4η Νάπολη 13:00 20:00
5η Ταορμίνα, Μεσσήνη 09:00 18:00
6η Μάλτα 07:00 17:00
7η Εν πλω - -
8η  Βαρκελώνη 09:00 -

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα 

– Βαρκελώνη – Λάρνακα 
με ενδιάμεσο σταθμό σε 
οικονομική θέση

• 8 ήμερη κρουαζιέρα με το MSC 
Seaview με πλήρη διατροφή 
σε καμπίνα της επιλογής σας

• Ψυχαγωγικό πρόγραμμα 
εν-πλώ

• Φόροι αεροδρομίων και 
Λιμενικά τέλη

• Μεταφορές από/προς 
αεροδρόμιο/λιμάνι

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
• Ποτά και άλλες υπηρεσίες με 

χρέωση στο πλοίο
• Προαιρετικές εκδρομές στα 

λιμάνια προσέγγισης
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα στο 

πλοίο, €70 το άτομο
• Ταξιδιωτική ασφάλεια

fly & cruise

CRU1

€1769 €1969€1869 €1299
€1799
€1459

€1999
€1669

€1899
€1559

€1299
€699

15, 29/07
05, 19/08
09, 16/09

ΕσωτΕΡΙΚή IB ΜΠΑΛΚΟΝΙ BBΕΞωτΕΡΙΚή OB 3Ο/4Ο ΠΑΙΔΙ 17ΧΡ

Για τιμές άλλων αναχωρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας
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weCruise.net, η κορυφαία πλατφόρμα αναζήτησης και 
κράτησης κρουαζιέρων

Αναζητήστε και κάντε κράτηση οποιαδήποτε ώρα της 
ημέρας και επωφεληθείτε από την άμεση ανταπόκριση και 
διαθεσιμότητα.

Επιλέξτε από 17,000+ κρουαζιέρες με τα καλύτερα και πιο 
δημοφιλή κρουαζιερόπλοια και ποταμόπλοια σε όλο τον 
κόσμο σε μια πλατφόρμα που συνεχώς ενημερώνεται με τις 
πιο επίκαιρες προσφορές.

Μέσω της ιστοσελίδας, weCruise.net έχετε άμεση πρόσβαση 
στις πιο δημοφιλή εταιρείες κρουαζιέρων, όπως Costa Cruises, 
MSC Cruises, NCL, Royal Caribbean, και Celestyal Cruises, 
και την ευκαιρία να ενημερωθείτε για τα δρομολόγια, τα 
κρουαζιερόπλοια, τις εταιρείες και τους προορισμούς. Διαλέξτε 
την εταιρεία, το δρομολόγιο και την καμπίνα που επιθυμείτε 
και κάντε κράτηση χωρίς δέσμευση. Η επιβεβαίωση της 
κράτησης σας θα γίνει μετά από επικοινωνία μαζί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα wecruise.net ή επικοινωνήστε μαζί μας.

17,000+ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
22 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

195+ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ
69 ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΑ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ
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από

€679

ΝΟΡΒηΓΙΚΑ
φΙΟΡΔ 

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, ΕΝ ΠΛΩ, 
helleSylT, AlleSUND, ΦΛΑΜ, 
ΕΝ ΠΛΩ, ΚΙΕΛΟ, ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

ΑΝΑχ. ΚΑθΕ ΚυΡΙΑΚή 
ΑΠΟ 08/05 ΜΕχΡΙ 04/09

MSC Grandiosa

8 ηΜΕΡΕΣ

από

€829

ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ
& ΓΑΛΛΙΑ 

ΡΩΜΗ, ΠΑΛΕΡΜΟ, ΕΝ ΠΛΩ, 
ΙΜΠΙΖΑ, ΒΑΛΕΝθΙΑ, ΜΑΣΣΑΛΙΑ, 
ΓΕΝΟΒΑ, ΡΩΜΗ

ΑΝΑχ. ΚΑθΕ ΠΑΡΑΣΚΕυή 
ΑΠΟ 08/5 ΜΕχΡΙ 16/10

MSC Seaside

8 ηΜΕΡΕΣ

από

€599
από

€849

ΑΝΑΤΟΛΙΚη
ΕΥΡΩΠη

ΒΑΛΕΑΡΙΔΕΣ
ΝηΣΟΙ

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, VISby, KoTKA, 
ΤΑΛΙΝ, ΡΙΓΑ, ΛΙθΟΥΑΝΙΑ, ΕΝ 
ΠΛΩ, ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 

ΣΑΟΥθΑΜΠΤΟΝ, ΣΤΑΒΑΓΚΕΡ, 
ΓΚΕΪΡΑΝΓΚΕΡ, olDeN, 
ΜΠΕΡΚΕΝ, ΕΝ ΠΛΩ, 
ΣΑΟΥθΑΜΠΤΟΝ 

ΑΝΑχ ΚΑθΕ ΚυΡΙΑΚή ΑΠΟ 
26/06 ΜΕχΡΙ 28/08

ΑΝΑχ. ΚΑθΕ ΚυΡΙΑΚή 
ΑΠΟ 22/05 ΜΕχΡΙ 04/09

Voyager of the Seas Anthem of the Seas 

8 ηΜΕΡΕΣ 8 ηΜΕΡΕΣ

από

€809

από

€729

ΙΣΠΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ
& ΙΤΑΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ
& ΕΛΛΑΔΑ 

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΚΑΝΝΕΣ, 
ΓΕΝΟΒΑ, ΛΑ ΣΠΕΤΣΙΑ, 
ΡΩΜΗ, ΕΝ ΠΛΩ, ΜΑΓΙΟΡΚΑ, 
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

ΒΕΝΕΤΙΑ, ΚΟΤΟΡ, ΚΕΡΚΥΡΑ, 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΜΥΚΟΝΟΣ, 
ΕΝ ΠΛΩ, ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, 
ΒΕΝΕΤΙΑ

ΑΝΑχ. ΚΑθΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΑΠΟ 21/5 ΜΕχΡΙ 17/9

ΑΝΑχ. ΚΑθΕ ΤΕΤΑΡΤή 
ΑΠΟ 06/05 ΜΕχΡΙ 30/10

MSC Meraviglia

NCL Gem NCL Escape

8 ηΜΕΡΕΣ

8 ηΜΕΡΕΣ

από

€649

από

€1599

ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, 
ΙΣΠΑΝΙΑ & ΤΥΝηΣΙΑ 

ΜΑΛΤΑ, ΙΤΑΛΙΑ 
& ΕΛΛΑΔΑ 

ΓΕΝΟΒΑ, ΜΑΣΣΑΛΙΑ, 
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΕΝ ΠΛΩ, 
ΤΥΝΗΣΙΑ, ΠΑΛΕΡΜΟ, ΝΑΠΟΛΗ, 
ΓΕΝΟΒΑ

ΜΑΛΤΑ, ΣΙΚΕΛΙΑ, ΝΑΠΟΛΗ, 
ΛΙΒΟΡΝΟ, ΡΩΜΗ, ΕΝ ΠΛΩ, 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΠΕΙΡΑΙΑ, 
ΜΥΚΟΝΟ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΜΑΛΤΑ

ΑΝΑχ. ΚΑθΕ ΠΑΡΑΣΚΕυή 
ΑΠΟ 08/5 ΜΕχΡΙ 30/10

ΑΝΑχ 30/07, 09, 18, 
29/08, 08 & 18/09 

MSC Opera

8 ηΜΕΡΕΣ

8 ηΜΕΡΕΣ

από

€599

ΒΑΛΕΑΡΙΔΕΣ
ΝηΣΟΙ

ΣΑΒΟΝΑ, ΜΑΣΣΑΛΙΑ, 
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΜΑΓΙΟΡΚΑ, ΕΝ 
ΠΛΩ, ΣΙΚΕΛΙΑ, ΡΩΜΗ, ΣΑΒΟΝΑ

ΑΝΑχ ΚΑθΕ ΠΕΜΠΤή ΑΠΟ
07/05 ΜΕχΡΙ 12/11 8 ηΜΕΡΕΣ

Costa Smeralda

weCruise.net
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Εξωτικά Ταξίδια
Ανακαλύψτε ένα ξεχωριστό κόσμο

Φιλιππίνες 
Ένας παράδεισος τοποθετημένος πάνω σε 7000 νησιά. Λευκές παραλίες, σμαραγδένια θάλασσα, άφθονη βλάστηση, ηφαίστεια, 
βουνά, λίμνες, ιστορία, πολιτισμός στο υπέροχο αρχιπέλαγος στον Ειρηνικό ωκεανό που φιλοξενεί ένα από τα πιο περίεργα ζώα του 
πλανήτη, τον τάρσιο των Φιλιππίνων. Ένα ταξίδι ειδικά για εκλεκτικούς.

Shangri-La Mactan, Cebu 
• Ατομικά ταξίδια
• Αναχωρήσεις κάθε εβδομάδα
• Πτήσεις με Emirates από Λάρνακα
• Διαμονή 5 βράδια σε δίκλινο δωμάτιο 

από €2499

ΝτΟυΜΠΑι | ΜΕσή ΑΝΑτΟΛή | ΑσΙΑ | ΙΝΔΙΚΟσ ωΚΕΑΝΟσ | ΑΦΡΙΚή | ΑυστΡΑΛΙΑ | ΝΕΑ ΖήΛΑΝΔΙΑ
Ανακαλύψτε τον προορισμό σας με τους δικούς σας ρυθμούς. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να φτιάξουμε ένα ταξίδι στα μέτρα σας.

Mauritius Holidays Maldives Holidays Seychelles Holidays
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα ταξιδιωτικά πακέτα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
στα έντυπα μας (καταλόγους και διαφημιστικά φυλλάδια) έχουν ετοιμαστεί και διοργανώνονται από 
την Orange Travel (Cyprus) Ltd με σκοπό να σας διασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή ταξιδιωτική 
εμπειρία και να σας εξασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές τιμές. Οι πιο κάτω όροι συμμετοχής 
και προϋποθέσεις καθορίζουν την σχέση μεταξύ του Διοργανωτή και του καταναλωτή και τις 
υποχρεώσεις των μερών και καλύπτουν όλο το φάσμα του ταξιδιού από την κράτηση μέχρι και την 
επιστροφή. Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας ή την χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας που 
προσφέρουμε αποδέχεστε τους πιο κάτω όρους συμμετοχής και προϋποθέσεις. 

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
1.1 ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ
Η σύμβαση του ταξιδιού σας γίνεται με την εταιρεία Orange Travel (Cyprus) Ltd (εφεξής «η 
εταιρεία», «ο διοργανωτής», «το γραφείο») η οποία δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες 
υπηρεσίες, που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας. 

1.2 Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ
Η κράτηση σας είναι έγκυρη μόνο εφόσον έχετε συμπληρώσει την δήλωση συμμετοχής/σύμβαση 
ταξιδιού, έχετε πληρώσει την απαιτούμενη προκαταβολή και έχει εκδοθεί η σχετική απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών. Η κράτηση επιβεβαιώνεται για εσάς αλλά και για όλα τα άτομα που αναγράφονται 
στην δήλωση συμμετοχής/σύμβαση ταξιδιού. Σε περίπτωση που ισχύουν δόσεις αποπληρωμής 
τότε η κράτηση παραμένει σε ισχύ μόνο εφόσον αυτές έχουν καταβληθεί έγκαιρα. Διαφορετικά 
θα εκλάβουμε ότι επιθυμείτε να ακυρώσετε την συμμετοχή σας σύμφωνα με τις πρόνοιες της 
παραγράφου 2.6 πιο κάτω. 

1.3 Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι τιμές που αναγράφονται στα έντυπα και στην ιστοσελίδα μας είναι έγκυρες κατά την ώρα 
της δημοσίευσης αλλά επιφυλάσσουμε το δικαίωμα αλλαγής των τιμών ανά πάσα στιγμή.. 
Είναι πιθανόν κατά την ώρα της κράτησης οι τιμές να αλλάξουν ειδικά όπου χρησιμοποιούμε 
δρομολογημένες πτήσεις ή πτήσεις με αερογραμμές χαμηλού κόστους ή το δημοσιευμένο πακέτο 
βασίζεται στην χαμηλότερη τιμή. Εφόσον έχει γίνει κράτηση και έχετε καταβάλει την προκαταβολή, 
η τιμή του ταξιδιού σας δεν θα αλλάξει εκτός στην περίπτωση συναλλαγματικών διαφορών, αύξηση 
των φόρων και αύξηση του επίναυλου καυσίμων από τις αερογραμμές. Ειδικά αυτή τη περίοδο και 
λόγω της μεγάλης αύξησης στα καύσιμα, οι αεροπορικές εταιρείας επιφυλάσουν το δικαίωμα για 
διαφοροποίηση των τιμών τους πριν την τελική έκδοση των εισιτηρίων. Σε μια τέτοια περίπτωση 
και εφόσον η αύξηση έγινε πριν την τελική εξόφληση του ταξιδιού σας, η εταιρεία έχει το δικαίωμα 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του περι προστασίας των καταναλωτών νόμου, να προχωρήσει σε 
διαφοροποίηση της αρχικής σας τιμής. Εάν η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη του 8% τότε έχετε το 
δικαίωμα να ακυρώσετε με πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας

1.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
α. Ακρίβεια περιγραφών προσφερόμενων υπηρεσιών
Οι περιγραφές των υπηρεσιών μας βασίζονται σε πληροφορίες και στοιχεία που έχουμε λάβει από 
ξενοδοχεία, εταιρείες κρουαζιέρων και άλλους προμηθευτές. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για τη 
σωστή καταχώρηση των διάφορων στοιχείων και λεπτομερειών στα έντυπα μας και στην ιστοσελίδα 
μας αλλά η ορθότητα τους δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς. Επειδή τα προγράμματα ετοιμάζονται 
πολλούς μήνες πριν την αναχώρηση υπάρχει το ενδεχόμενο συγκεκριμένες δραστηριότητες να μην 
είναι διαθέσιμες λόγω καιρικών συνθηκών, τεχνικών προβλημάτων, μειωμένη ζήτηση, τοπικούς 
περιορισμούς και άλλων απρόβλεπτων συνθηκών. Επίσης είναι πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές 
σε κάποιες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες πριν και μετά από την κράτηση ή το ταξίδι σας, 
όπως αλλαγές στις ώρες των πτήσεων, στην πρόσβαση σε αρχαιολογικούς και άλλους χώρους, 
στην διαμόρφωση των χώρων, στην διαθεσιμότητα και προσφορά συγκεκριμένων υπηρεσιών για 
τεχνικούς, κλιματολογικούς ή άλλους λόγους. Ως εκ τούτου η περιγραφή μας στα έντυπα ή στην 
ιστοσελίδα μας μπορεί να μην συμφωνεί απόλυτα με την πραγματικότητα. 
β. Διαμονή σε ξενοδοχεία/κρουαζιερόπλοια
Η παραμονή σε όλα τα ξενοδοχεία, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι άλλο, είναι σε δωμάτια στάνταρ. 
Σε όλο τον κόσμο, τα δωμάτια είναι διαθέσιμα για χρήση, από τις 15:00 (ανεξάρτητα με την ώρα 
άφιξης του ταξιδιώτη). Παράλληλα ο ταξιδιώτης οφείλει να παραδώσει το δωμάτιο του από τις 10:00 
μέχρι τις 12:00 άσχετα πάντα με την ώρα αναχώρησης από το ξενοδοχείο. Δημοτικός φόρος ισχύει 
στις πλείστες χώρες και το κόστος διαφοροποιείται ανάλογα με την χώρα, τον προορισμό και την 
κατηγορία ξενοδοχείου. Ο δημοτικός φόρος είναι ανά ημέρα και πληρώνεται υποχρεωτικά από τον 
ίδιο τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο κατά την παραμονή του. Τα δωμάτια στα ξενοδοχεία και οι 
καμπίνες στα πλοία είναι συνήθως μικρά (μερικές φορές πολύ μικρά). Συνεργαζόμαστε με ξενοδοχεία 
και κρουαζιερόπλοια που προσφέρουν μονά, διπλά ή με δύο μονά κρεβάτια δωμάτια/καμπίνες. Ένα 
δωμάτιο/καμπίνα για 2 επιβάτες μπορεί να έχει δύο μονά κρεβάτια ή ένα διπλό (που μπορεί να είναι 
και δύο μονά κρεβάτια ενωμένα). 3πλά και 4πλά δωμάτια συνήθως δεν είναι διαθέσιμα. Στο 3ο και 
4ο άτομο σε ένα δωμάτιο συνήθως θα δοθεί ένα πτυσσόμενο κρεβάτι τύπου camp bed ή μια κουκέτα 
(bunk bed) ή ο καναπές θα γίνεται κρεβάτι (sofa bed). Σε όλες τις περιπτώσεις η διαμονή δεν θα είναι 
άνετη όπως σε ένα κρεβάτι. Όταν δύο άτομα κλείσουν ένα δωμάτιο για δύο, ο Διοργανωτής μπορεί 
να προσφέρει δύο ξεχωριστά κρεβάτια (twin) ή ένα διπλό (double) ανάλογα με την διαθεσιμότητα 
στο ξενοδοχείο και/ή το κρουαζιερόπλοιο. Πλείστα από τα ξενοδοχεία που χρησιμοποιούμε δεν 

έχουν σύστημα κλιματισμού ή το προσφέρουν με έξτρα πληρωμή εκτός όπου αναγράφεται στο 
πρόγραμμα. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων για γεύματα που δεν έχουν καταναλωθεί. 
γ. Μεταφορές και εκδρομές 
Εκτός όπου συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα, η είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 
και άλλες υπηρεσίες είναι με έξτρα χρέωση. Δρομολόγια και οι ώρες άφιξης/αναχώρησης μπορούν 
να αλλάξουν λόγω καιρικών συνθηκών, αυξημένης κίνησης στους δρόμους, μηχανικά προβλήματα, 
αστυνόμευση, κ.ο.κ. Τα λεωφορεία που χρησιμοποιούμε δεν διαθέτουν κλιματισμό ή αποχωρητήριο 
εκτός και εάν αναγράφεται στο πρόγραμμα. Οι ταξιδιώτες δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης 
ή ακύρωσης του ταξιδιού τους εάν μια η περισσότερες εκδρομές έχουν ακυρωθεί λόγω μικρής 
συμμετοχής ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν από την υπαιτιότητα του Διοργανωτή.
δ. Τιμές προγραμμάτων/υπηρεσιών 
Οι τιμές αναγράφονται σε κάθε πρόγραμμα. Μόνο υπηρεσίες που καθορίζονται στο «Στην τιμή 
περιλαμβάνονται…» περιλαμβάνονται στην τιμή. Οι τιμές για παιδιά βασίζονται σε παιδιά κάτω των 
12 χρονών (εκτός εάν αναγράφεται διαφορετικά) που διαμένουν στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες. Όσον 
αφορά τα πακέτα κρουαζιέρων, όλες οι τιμές που αναγράφονται είναι ανά άτομο σε Ευρώ και επί 
τη βάση των ατόμων που μοιράζονται τη συγκεκριμένη καμπίνα και περιλαμβάνουν την κρουαζιέρα, 
αεροπορικό εισιτήριο προς/από το λιμάνι αναχώρησης και επιστροφής όπου ισχύουν, διαμονή σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία όπου ισχύει, μεταφορές από και προς το λιμάνι αναχώρησης. Οι τιμές δεν 
συμπεριλαμβάνουν εκδρομές στην ξηρά (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά) και προσωπικά έξοδα 
(όπως ποτά στο πλοίο, έξοδα πλυντηρίου, θεραπείες υγείας και αισθητικής, τηλέφωνα, κτλ), φαγητά 
(εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά) , φιλοδωρήματα στο πλοίο ( εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά) 
και στην ξηρά και οτιδήποτε άλλο δεν αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται στην τιμή. Επιπλέον 
ανάλογα με το πλοίο μπορεί να υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση σε κάποια από τα εστιατόρια ή άλλες 
υπηρεσίες του. Τα έξοδα συμμετοχής στα προγράμματα μας έχουν υπολογιστεί, μεταξύ άλλων, στη 
βάση των ακόλουθων στοιχείων: τα ειδικά αεροπορικά ναύλα, τα ναύλα κρουαζιέρας, τους φόρους 
αεροδρομίων και λιμανιών και επίναυλο καυσίμων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έκδοσης, το 
ύψος των φόρων και δικαιωμάτων που χρεώνονται στις διάφορες χώρες, όπως είναι τα δικαιώματα 
προσγείωσης και οι τοπικοί φόροι; Κάθε αλλαγή στους παράγοντες κόστους που αναφέρονται πιο 
πάνω επιφέρουν ανάλογη αύξηση στα έξοδα συμμετοχής. 
στ. Αλλαγές στα προγράμματα λόγω έκτακτης ανάγκης
Αν μέρος ή όλο το ταξίδι σας επηρεαστεί από περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως δυσμενή καιρικές 
συνθήκες, σεισμούς, πλημμύρες, απεργίες, πόλεμο ή απειλή πολέμου, υγειονομικές οδηγίες ή οδηγίες 
των τοπικών αρχών για επιβολή περιοριστικών μέτρων ή άλλα ακραία και απρόβλεπτα γεγονότα, 
η εταιρεία αλλά και οι προμηθευτές της δεν είναι υπεύθυνοι για την καταβολή οποιασδήποτε 
αποζημίωσης για τυχόν έξοδα που έχετε υποστεί. Οι εταιρείες κρουαζιέρων έχουν το δικαίωμα να 
αλλάξουν το καθορισμένο δρομολόγιο λόγω καιρικών συνθηκών και άλλων τεχνικών λόγων και 
σε αυτές τις περιπτώσεις ούτε ο Διοργανωτής ούτε η εταιρεία κρουαζιέρων έχουν ευθύνη για την 
καταβολή αποζημίωσης. Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά το ταξίδι σας παρακαλούμε όπως 
ενημερώσετε το τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου/κρουαζιέρας και/η τον συνοδό/αντιπρόσωπο 
μας για να το διαχειριστούν επί τόπου. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι λαμβάνουμε όλα 
τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε το ταξίδι σας να ανταποκριθεί πλήρως στο εκδομένο πρόγραμμα 
όμως όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχουμε απόλυτο έλεγχο στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι 
προμηθευτές μας.

1.5 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Πιστεύουμε ότι μπορούμε να σας προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες που έχουμε προγραμματίσει για 
το συγκεκριμένο ταξίδι. Επειδή όμως διευθετούμε τις διάφορες υπηρεσίες πολύ πριν την ημερομηνία 
αναχώρησης σας και χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες πολλών ανεξάρτητων προμηθευτών, όπως 
αεροπορικών εταιριών, ξενοδοχείων και άλλων παρόχων ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών 
στους οποίους δεν είναι δυνατόν να έχουμε άμεσο έλεγχο υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές 
ή ένα πρόγραμμα να μην υλοποιηθεί λόγω χαμηλής συμμετοχής. Οι περισσότερες από τις αλλαγές 
αυτές είναι μικρής σημασίας, όπως αλλαγές στις ώρες των πτήσεων, αλλαγή στο ξενοδοχείο και 
τροποποίηση του προγράμματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα . Αν όμως 
έχουμε μια σημαντική τροποποίηση του ταξιδιού σας, όπως για παράδειγμα αλλαγή δρομολογίου, 
αλλαγή στον αριθμό διανυκτερεύσεων ή αλλαγή στις ημερομηνίες, τότε έχετε τρεις εναλλακτικές 
λύσεις:

Α. Να δεχθείτε την τροποποίηση
Β. Να καταγγείλετε τη Σύμβαση χωρίς καταβολή χρέωσης καταγγελίας και επιστροφής όλων 
τον ποσών που έχετε καταβάλει εντός 14 ημερών από την ημέρα καταγγελίας της Σύμβασής Γ. 
Να δεχθείτε εναλλακτικό πακέτο, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας 
καταβάλλοντας τη διαφορά εάν είναι ακριβότερο και εάν το εναλλακτικό πακέτο είναι μειωμένης τιμής 
ή ποιότητας δικαιούστε ανάλογη μείωση της τιμής.

1.6 ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στο ταξίδι σας, 
όπως αλλαγή ξενοδοχείου μετά την αναχώρηση σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα κάνουμε ότι 
είναι δυνατό για να μην επηρεαστεί το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η εταιρεία δεν 
αναλαμβάνει την ευθύνη, όταν μετά την αναχώρηση ενός ταξιδιού, μια κανονική πτήση δρομολογίου 
αεροπορικής εταιρείας δεν πραγματοποιηθεί ή για άλλα γεγονότα που είναι πέρα από τον έλεγχο 
μας και παρά την επιμέλεια και φροντίδα μας δεν έχουμε την δυνατότητα να αποφύγουμε, όπως η 
αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο μικρότερης χωρητικότητας, καθυστέρηση λόγω τεχνικής βλάβης, από 
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πόλεμο, από τρομοκρατική ενέργεια, από κοινωνικές αναταραχές, φυσικές καταστροφές, απεργίες 
διαφόρων κλάδων, φυσικά φαινόμενα, επιδημίες, εμπάργκο. Σε θέματα μεταφοράς με πλοία, 
αεροπλάνα και τρένα όσο και την εξασφάλιση διαμονής, η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών σε 
όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται στα πλαίσια των σχετικών Διεθνών Όρων και Κανονισμών που 
διέπουν την συγκεκριμένη υπηρεσία. Αποφάσεις για καθυστέρηση ή αλλαγές δρομολογίων είναι 
πιθανόν να αποφασιστούν από διάφορους κυβερνητικούς ή άλλους οργανισμούς με αποτέλεσμα 
να προκύψουν καθυστερήσεις, αλλαγή δρομολογίων και πτήσεων. Η εταιρεία μας δεν είναι δυνατόν 
να ελέγχει ή να προβλέπει τέτοιες ενέργειες και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη για τις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις.

1.7 ΑΝ ΑΚΥΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ
Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε το ταξίδι σας για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. λόγω χαμηλής 
συμμετοχής που καθιστά το πρόγραμμα οικονομικά ανέφικτο) αλλά δεν θα ακυρώσουμε το ταξίδι 
σας εντός 7 ημερών πριν την αναχώρηση, εκτός αν υπάρχουν λόγοι, πέρα από τον δικό μας έλεγχο 
που καθιστούν το ταξίδι αδύνατο. Αν τελικά αναγκαστούμε να ακυρώσουμε το ταξίδι σας (εκτός για 
λόγους ανωτέρας βίας), έχετε τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις:
Α. Να επιλέξετε ένα άλλο ταξίδι με την επιφύλαξη ότι στην περίπτωση που θα ισχύει ακριβότερη 
τιμή πώλησης η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς. Β. Πλήρη επιστροφή των χρημάτων που πληρώσατε 
εντός 14 ημερών. 

1.8 Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΣ
Είμαστε υπεύθυνοι για την εκτέλεση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στη 
σύμβαση του ταξιδιού σας. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης 
κατά την εκτέλεση της ταξιδιωτικής σας υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στη σύμβαση του ταξιδιού 
παρακαλούμε να μας ενημερώσετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σε περίπτωση που κάποια 
από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες δεν εκτελείται σύμφωνα με την σύμβαση, έχουμε την υποχρέωση να 
την αποκαταστήσουμε εκτός και αν η αποκατάστασή είναι αδύνατη ή συνεπάγεται δυσανάλογες 
δαπάνες. Σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία του Ο περί των Οργανωμένων Ταξιδιών και 
Συνδεδεμένων Ταξιδιωτικών Διακανονισμών Νόμος του 2017 (186(I)/2017) η Εταιρεία μας έχει προβεί 
στην εξασφάλιση της επαγγελματικής της ευθύνης για την κάλυψη της μη εκτέλεσης ή πλημμελούς 
εκτέλεσης της σύμβασης εκ μέρους μας καθώς και για την επιστροφή των καταβληθέντων και τον 
επαναπατρισμό σας στην περίπτωση αφερεγγυότητας. Η εταιρεία μας προσφέρει μεμονωμένες, 
οργανωμένες και συνδεδεμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Για να θεωρηθεί συνδεδεμένη μια υπηρεσία 
πρέπει να κρατηθεί και να αγοραστεί εντός 24ωρών από την αγορά της πρώτης υπηρεσίας. Σε 
αντίθετη περίπτωση οι υπηρεσίες είναι ξεχωριστές και θεωρούνται μεμονωμένες και δεν καλύπτονται 
από την πιο πάνω νομοθεσία. 

1.9 Η ΠΤΗΣΗ ΣΑΣ
Οι λεπτομέρειες για τις πτήσεις σας αναφέρονται στο πρόγραμμα. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα 
να αντικαταστήσουμε αερογραμμές/αεροπλάνα εάν αυτό καταστεί αναγκαίο. Η κράτηση σας γίνεται 
σύμφωνα με τις πτήσεις που παρουσιάζονται στο σύστημα κρατήσεων μας και μπορεί να αλλάξουν 
πριν από την αναχώρηση της. Σε περίπτωση που οι πτήσεις σας ακυρωθούν, δεν φέρουμε ευθύνη 
για επιπρόσθετο κόστος ή επακόλουθες απώλειες που μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από 
ανεξάρτητες διευθετήσεις που έχουν διευθετηθεί.

Ναυλωμένες πτήσεις
Σε ορισμένες περιπτώσεις το ταξίδι έχει προγραμματιστεί με ναυλωμένες, μη δρομολογημένες 
πτήσεις. Σε αυτές τις πτήσεις ισχύουν ειδικοί πιο αυστηροί όροι με 100% ακυρωτικά. Ειδικά για 
πακέτα κρουαζιέρων

Δεν φέρουμε ευθύνη στην περίπτωση που λόγω καθυστέρησης στις πτήσεις για οποιοδήποτε 
λόγο, ο ταξιδιώτης δεν θα μπορεί να επιβιβαστεί έγκαιρα στο πλοίο. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα 
βοηθήσουμε για την διευθέτηση εναλλακτικής μεταφοράς ή μεταφοράς και επιβίβασης στο επόμενο 
λιμάνι με έξοδα του ταξιδιώτη. 

1.10 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
Δυστυχώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα πλοία θα προσεγγίσουν σε όλα τα λιμάνια που 
διαφημίζουμε ή ότι θα ακολουθήσουν κάθε τμήμα του διαφημιζόμενου ή δημοσιευμένου δρομολογίου. 
Οι εταιρείες και ο κυβερνήτης του πλοίου έχουν το δικαίωμα να παραλείψουν κάποιο λιμάνι, ή να 
προσεγγίσουν σε ένα πρόσθετο λιμάνι, να παρεκκλίνουν κατά κάποιο τρόπο από το δημοσιευμένο 
δρομολόγιο ή να αντικαταστήσουν ένα πλοίο ή τη στάση σε ένα λιμάνι. Αυτό θα μπορούσε να 
συμβεί για πολλούς λόγους όπως για παράδειγμα οι υπάρχουσες καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες, 
επείγοντα περιστατικά, παροχή βοήθειας σε άλλα πλοία και η αδυναμία λειτουργίας του πλοίου 
σύμφωνα με την κανονική του ταχύτητα εξαιτίας κάποιου απρόσμενου μηχανικού ή τεχνικού 
προβλήματος. Επιπλέον δεν φέρουμε ευθύνη για τη αδυναμία να ανταποκριθούν στους χρόνους 
άφιξης ή αναχώρησης που αναφέρονται στο ενημερωτικό μας φυλλάδιο. Οι αλλαγές στο δρομολόγιο 
γίνονται κυρίως για να διασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια των επιβατών. Οι αποφάσεις του 
καπετάνιου είναι δεσμευτικές για κάθε επιβάτη και η εταιρεία κρουαζιέρων αλλά και η εταιρεία μας 
δεν φέρει καμιά ευθύνη για πληρωμή αποζημίωσης και κάλυψη επιπρόσθετων εξόδων που μπορεί 
να προκύψουν για τους ταξιδιώτες.

1.11 ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΟΥΑΖΕΡΟΠΛΟΙΑ
Οι ταξιδιώτες οφείλουν να επιβιβαστούν στο πλοίο τουλάχιστον 2 ώρες πριν την καθορισμένη ώρα 

αναχώρησης και τουλάχιστον 1 ώρα πριν την αναχώρηση στα λιμάνια προσέγγισης. Οποιαδήποτε 
έξοδα προκύψουν από την μη έγκαιρη επιβίβαση στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένων έξοδα βίζας, 
τροφής, διαμονής, μεταφοράς, έξοδα επαναπατρισμού και άλλα έξοδα αφορούν και επιβαρύνουν 
αποκλειστικά και μόνο τον ταξιδιώτη.

1.12 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Οι εταιρείες κρουαζιέρων και οι συνοδοί-αρχηγοί τους οποίους κατά το πλείστο συναντάτε στις 
χώρες του προορισμού σας είναι δυνατόν να προτείνουν στον ελεύθερο χρόνο προαιρετικές 
εκδρομές οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα. Το κόστος αυτών των εκδρομών 
καθορίζεται από τον αρχηγό-συνοδό, αναλόγως των συμμετοχών, και καταβάλλεται επί τόπου 
από τον ταξιδιώτη. Το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε προαιρετικές εκδρομές 
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έστω και αν τις συνοδεύει ο συνοδός-αρχηγός της 
εταιρείας μας. Όπου προσφέρουμε προαιρετικές εκδρομές αυτές συνήθως περιλαμβάνουν μόνο την 
μεταφορά και προϋποθέτουν ελάχιστη συμμετοχή ατόμων (συνήθως 25 άτομα). 

1.13 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Οι μεταφορές υπόκεινται επιπλέον από τους ειδικούς όρους και κανονισμούς της κάθε εταιρείας 
αλλά και Διεθνή Συμβάσεις που καθορίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εταιρειών και 
πελατών και που μπορεί να περιορίζουν την ευθύνη του μεταφορέα (αεροπλάνα, λεωφορεία, πλοία 
κ.ο.κ.).

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
2.1 ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 
Για την κράτηση οποιουδήποτε πακέτου ή άλλης υπηρεσίας που αφορά το ταξίδι σας απαιτείται 
η συμπλήρωση και υπογραφή (ή επιβεβαίωση) της δήλωσης συμμετοχής/σύμβασης ταξιδιού και 
η καταβολή της απαιτούμενης προκαταβολής του 30% της αξίας του ταξιδιού ή διαφορετικά όπως 
αυτή καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε πακέτο/υπηρεσία. Με την υπογραφή (ή επιβεβαίωση), το 
άτομο που υπογράφει την δήλωση συμμετοχής/σύμβαση δεσμεύει όλους τους συνταξιδιώτες που 
αναγράφονται στην δήλωση συμμετοχής και επιβεβαιώνει την αποδοχή των Όρων Συμμετοχής εκ 
μέρους όλων. Ακύρωση του ταξιδιού λόγω κρούσματος covid στον ίδιο τον πελάτη ή το περιβάλλον 
του δεν αποδεσμεύει τον ίδιο απο τις όποιες συμβατικές του υποχρεώσεις προκύπτουν με βάση τη 
δήλωση συμμετοχής του. Σε περίπτωση που γίνεται κράτηση σε πακέτα τελευταίας στιγμής ή ειδικών 
προσφορών μπορεί να ισχύουν επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις όπως αυτοί θα κοινοποιηθούν 
κατά την κράτηση. 

2.2 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΣ 
Πλήρης εξόφληση απαιτείται τουλάχιστον 30 μέρες πριν την αναχώρηση για όλα τα πακέτα 
διακοπών και οργανωμένες εκδρομές και 60 μέρες πριν την αναχώρηση για πακέτα κρουαζιέρων 
(μπορεί και νωρίτερα για συγκεκριμένα πακέτα που θα ενημερωθείτε κατά την κράτηση) και άμεσα 
εάν η κράτηση γίνει εντός των πιο πάνω χρονοδιαγραμμάτων. Για μεμονωμένες υπηρεσίες συνήθως 
απαιτείται πλήρη εξόφληση με την επιβεβαίωση της κράτησης ή σύμφωνα με τους όρους του κάθε 
προμηθευτή. Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα πρέπει να γίνει 
έγκαιρα για να είναι στην κατοχή μας εντός της ημερομηνίας πληρωμής. Σε περίπτωση που δεν 
λάβουμε την πληρωμή εντός της ημερομηνίας πληρωμής διατηρούμαι το δικαίωμα να ακυρώσουμε 
την κράτηση και να επιβάλουμε ακυρωτικά σύμφωνα με την παράγραφο 2.6 πιο κάτω. Το ίδιο ισχύει 
και για πληρωμές που γίνονται μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων ακόμα και εάν εσείς έχετε πληρώσει 
τον πράκτορα. 

2.3 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
Αν θελήσετε να κάνετε κάποια αλλαγή στην αρχική σας κράτηση, μετά την έκδοση της δικής μας 
επιβεβαίωσης αυτή είναι δυνατή ανάλογα με την διαθεσιμότητα εφόσον γίνει εντός εύλογου χρόνου 
και εν πάση περίπτωση όχι αργότερα από 30 μέρες πριν από την αναχώρηση για πακέτα διακοπών 
και οργανωμένες εκδρομές και 90 μέρες πριν από την αναχώρηση για πακέτα κρουαζιέρων και 
θα ισχύει τέλος αλλαγής (rebooking fee) €50 το άτομο συν οποιαδήποτε άλλα έξοδα προκύπτουν 
από τους προμηθευτές των διάφορων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που η αλλαγή θα γίνει μετά το 
πέρας των πιο πάνω χρονοδιαγραμμάτων θα πρέπει να ακυρώσουμε την κράτηση σύμφωνα με 
τις πρόνοιες της παραγράφου 2.6 και να προχωρήσουμε εκ νέου σε νέα κράτηση. Οποιαδήποτε 
αλλαγή στην ημερομηνία αναχώρησης, προορισμό, σημείο αναχώρησης, διαμονή, καμπίνα ή μέσω 
διακίνησης εκλαμβάνεται ως αλλαγή για τους σκοπούς αυτής της παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση 
οι πιο πάνω προυποθέσεις για αλλαγή στην αρχική κράτηση, είναι υπο την αίρεση και αποδοχή των 
διαφόρων προμηθευτών μας.

2.4 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Αν εσείς δεν μπορείτε να ταξιδέψετε, είναι ενδεχόμενο να δεχθούμε να μεταφέρετε την κράτηση 
σας σε κάποιο άλλο άτομο. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα να αρνηθούμε την εκχώρηση εάν το/α 
συγκεκριμένο/α άτομο/α δεν τηρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στο ταξίδι. Η όποια αλλαγή, θα 
πρέπει να είναι ακριβώς μέσα στα ίδια πλαίσια και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προμηθευτές 
όπως συμβαλλόμενες αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, εταιρεία κρουαζιέρων αποδέχονται την 
αλλαγή. Εκεί όπου η αλλαγή γίνεται αποδεκτή, θα υπάρχει διοικητικό τέλος €50 το άτομο συν 
οποιαδήποτε άλλα έξοδα προκύπτουν από τους προμηθευτές των διάφορων υπηρεσιών. Να 
σημειωθεί ότι αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες κρουαζιέρων και άλλοι προμηθευτές μπορεί να μην 
προσφέρουν το δικαίωμα εκχώρησης ή να το προσφέρουν με επιπρόσθετο κόστος. Σε περίπτωση 
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που γίνει αποδεχτή η αίτηση σας, τότε παραμένετε συν-οφειλέτες για το ποσό και οποιαδήποτε 
επιπρόσθετα έξοδα προκύψουν. 

2.5 ΑΛΛΑΓΕΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
Κατά την κράτηση όλα τα ονόματα επιβατών πρέπει να δοθούν και να είναι σύμφωνα με τα ονόματα 
στα διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τέλος 
ύψους €50 το άτομο για αλλαγές ονομάτων μετά από επιβεβαίωση της κράτησης. Ακυρωτικά και τέλη 
επανακράτησης (rebooking) που μπορεί να ισχύουν από τους προμηθευτές είναι πληρωτέα άμεσα. 

2.6 ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Αν εσείς ή κάποιος/α από την ομάδα/οικογένεια σας ακυρώσει τη συμμετοχή του, χρειάζεται να 
μας γνωστοποιήσετε την απόφαση σας γραπτώς. Η ακύρωση θα ισχύει από την μέρα που θα 
λάβουμε γραπτώς (επί αποδείξει) την απόφαση ακύρωσης της συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή 
θα επιβαρυνθείτε με τις παρακάτω χρεώσεις καταγγελίας:

Πακέτα Ταξιδίων και Οργανωμένες Εκδρομές (ανά άτομο)

Ακύρωση σ Ακύρωση συμμετοχής μέχρι
45 μέρες πριν την αναχώρηση

Ακύρωση σ Ακύρωση συμμετοχής
44-30 μέρες πριν την αναχώρηση

Ακύρωση Ακύρωση συμμετοχής συμμετοχής 
29-21 μέρες πριν την αναχώρηση

συ Ακύρωση συμμετοχής 
20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση

€50 για λειτουργικά έξοδα

30% της αξίας του ταξιδιού

50% της αξίας του ταξιδιού

100% της αξίας του ταξιδιού

Για ναυλωμένες πτήσεις (charter) ή πτήσεις με αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, ισχύουν 
ειδικοί όροι που θα σας κοινοποιηθούν κατά την κράτηση και τα ακυρωτικά μπορεί να φθάνουν 
μέχρι το 100% της αξίας τους, ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης.

Κρουαζιέρες/Πακέτα Κρουαζιέρας (ανά άτομο)
Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 
340 μέρες πριν την αναχώρηση

Ακύρωση συμμετοχής
339-120 μέρες πριν την αναχώρηση

συ Ακύρωση συμμετοχής
119-90 μέρες πριν την αναχώρηση

Ακύρωση συ Ακύρωση συμμετοχής
89-60 μέρες πριν την αναχώρηση

€50 το άτομο για λειτουργικά έξοδα

€500 το άτομο

το μεγαλύτερο του 35% της συνολικής 
αξίας του πακέτου ή €750 το άτομο 
το μεγαλύτερο του 50% της συνολικής 
αξίας του πακέτου ή €1000 το άτομο 

Ακύρ Ακύρωση συμμετοχής
59 μέρες και μέχρι την αναχώρηση 100% της αξίας του ταξιδιού

Για κρουαζιέρες/πακέτα κρουαζιέρων τα ακυρωτικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την εταιρεία 
κρουαζιέρων και τις επιλεγμένες αερογραμμές. Το ίδιο ισχύει και για ειδικές προσφορές. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις θα ενημερωθείτε κατά την κράτηση. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που 
πρόκειται να διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, και εφ’ όσον τα ακυρωτικά 
που οφείλει δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, εκτός των ακυρωτικών, ο 
ταξιδεύων θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε 
μονόκλινο δωμάτιο.Για δρομολογημένες πτήσεις, ακτοπλοϊκά και μεταφορές με τραίνο ή λεωφορείο 
τα ακυρωτικά ισχύουν μόνο στην περίπτωση που οι εταιρείες επιστρέψουν τα εκδομένα εισιτήρια 
στον Διοργανωτή, διαφορετικά θα ισχύουν 100% ακυρωτικά, δηλαδή θα καταβάλετε 100% της αξίας 
του ταξιδίου. Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει ασφαλιστική κάλυψη ο λόγος ακύρωσης μπορεί 
να καλύπτεται από την ασφάλεια σας. Σε περίπτωση πανδημίας (όπως Bird Flu, SARS, Swine Flu, 
Covid-19), φυσικών καταστροφών, τρομοκρατικές ενέργειες, πολιτική αναταραχή, πόλεμο, απεργίες 
και άλλα περιστατικά ανωτέρας βίας, δεν έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε το ταξίδι σας χωρίς να 
καταβάλετε ακυρωτικά. Εάν το ταξίδι ακυρωθεί για ένα από τους πιο πάνω λόγους ο Διοργανωτής 
θα καταβάλει προσπάθειες για να επανακτήσει τα ποσά εκ μέρους των πελατών δεν φέρει όμως 
ευθύνη εάν δεν επανακτηθεί μέρος ή όλο το ποσό . Σε περίπτωση που ακυρώσετε το ταξίδι σας 
και η προκαταβολή σας ή οι δόσεις που έχετε καταβάλει δεν καλύπτουν τα ακυρωτικά όπως αυτά 
αναγράφονται στην παράγραφο 2.6 ή όπως αυτά σας έχουν κοινοποιηθεί κατά την κράτηση, τότε 
οφείλετε να προβείτε σε άμεση εξόφληση του οφειλόμενου ποσού. Σας προτείνουμε να αγοράσετε 
ασφάλεια ταξιδιού που να καλύπτει την περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής σε ταξίδι.

2.7 ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Είναι δική σας ευθύνη να έχετε διαβατήριο με ισχύ πέραν των έξι μηνών μετά την αναχώρηση σας 
και να έχετε εξακριβώσει τις θεωρήσεις (βίζες) που χρειάζονται όπως και τα ισχύοντα πρωτοκολα 
αλλά και ταξιδιωτικούς περιορισμούς που θα ισχύουν λόγω covid στη χώρα επίσκεψης σας πριν 
το ταξίδι σας. Αν έχετε ξένο διαβατήριο, οφείλετε να μας το γνωστοποιήσετε κατά την εγγραφή 
σας και να εξακριβώσετε, παράλληλα με εμάς τις απαραίτητες θεωρήσεις που χρειάζονται 
(χρόνος, φωτογραφίες, τέλη κ.λ.π.). Αν δεν καταφέρετε να έχετε τα απαραίτητα έγγραφα και δεν 
σας επιτραπεί η είσοδος στη χώρα που επισκέπτεστε, η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη. Στην 
περίπτωση αυτή επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να ζητήσουμε έξοδα που τυχόν να προκύψουν 
από μη συμμετοχή σας. Παράλληλα είσαστε προσωπικά υπεύθυνοι για τυχόν εμβόλια, εξετάσεις 

που πρέπει να λάβετε και έγγραφα που πρέπει να συμπληρώσετε πριν την επίσκεψη σας σε 
ένα προορισμό. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε εξυπηρέτηση ή την συμμετοχή σας στην 
περίπτωση που, κατά την κρίση μας, ή την κρίση του καπετάνιου ή του πιλότου ή των ξενοδόχων 
ή των αντιπροσώπων μας η συμπεριφορά σας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή ζημιές σε άλλους 
επιβάτες, υπαλλήλους ή άλλα άτομα ή περιουσία. Δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για τυχόν έξοδα που 
μπορεί να προκύψουν από την ανάρμοστη συμπεριφορά σας Στην περίπτωση ομαδικού ταξιδιού, 
παρακαλείστε να προσέρχεστε έγκαιρα στα σημεία αναχώρησης και να τηρείτε ευλαβικά τα ωράρια 
που οι ξεναγοί και οι συνοδοί θα σας καθορίζουν. Σε περίπτωση που καθυστερήσετε διατηρούμε το 
δικαίωμα να συνεχίσουμε την εκδρομή χωρίς να φέρουμε ευθύνη για τυχόν έξοδα προκύψουν για 
την επαναφορά σας στην εκδρομή. Ο κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος σε όλη την διάρκεια ταξιδιού 
για την φύλαξη σε ασφαλές μέρος του διαβατηρίου του, των χρημάτων, των αεροπορικών εισιτηρίων 
και άλλων τιμαλφή 

2.8 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ
Αν έχετε λόγο για να παραπονεθείτε, ενώ βρίσκεστε σε ένα ταξίδι, θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε 
στον αρχηγό του ταξιδιού ή στον τοπικό αντιπρόσωπο μας ή στο ξενοδοχείο/πλοίο, που θα 
προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν το αίτημα σας. Επιπρόσθετα θα πρέπει να μας το κοινοποιήσετε 
γραπτώς εντός 7 ημερών από την επιστροφή σας στην Κύπρο. Δεν φέρουμε ευθύνη για παράπονα 
που δεν μας γνωστοποιηθούν εντός 7 ημερών ή/και που δεν έχουν αναφερθεί στους αντιπροσώπους 
μας ή τους προμηθευτές κατά την διάρκεια του ταξιδιού σας.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
3.1 ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά αποσκευής εκτός και εάν περιλαμβάνεται στην τιμή. Όπου 
περιλαμβάνεται είναι συνήθως βάρους μέχρι 20 κιλά το άτομο. Για χειραποσκευές ισχύουν οι 
προδιαγραφές κάθε αερογραμμής που μπορείτε να ενημερωθείτε κατά την κράτηση ή μέσω της 
ιστοσελίδας της αερογραμμής. 

3.2 ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Αν και προαιρετική συνιστούμε όπως αγοράσετε ασφαλιστική κάλυψη για το ταξίδι σας. Μεταξύ 
άλλων οι ασφάλεια ταξιδίων που προσφέρουμε καλύπτει την απώλεια αποσκευών, προσωπικό 
ατύχημα και έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας ή 
θετικού κρούσματος covid. Δεν παρέχεται κάλυψη σε άτομα που έχουν φτάσει σε ηλικία το 70ο έτος. 

3.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ
Όπου υπάρχει μια ιδιαίτερη επιθυμία π.χ ειδική διατροφή, τοποθεσία δωματίου, μια συγκεκριμένη 
υπηρεσία από το ξενοδοχείο και είναι σημαντική λεπτομέρεια για την εγγραφή σας σε ένα ταξίδι, θα 
πρέπει να μας ειδοποιήσετε γραπτά κατά την εγγραφή σας. 

3.4 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Η εταιρεία μας χαίρεται όταν μπορεί να δώσει πληροφορίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες για τους 
διάφορους προορισμούς, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. Θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι πολλοί προορισμοί δεν έχουν ούτε τις πιο απλές υπηρεσίες (π.χ ράμπες για τροχοφόρα 
καθίσματα, ανελκυστήρες) κ.λπ. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να μας γνωστοποιήσετε γραπτώς κατά την 
εγγραφή σας, οποιαδήποτε ειδική περίπτωση έχετε και τις υπηρεσίες που χρειάζεστε.

3.6 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΗΣ
Τα πλείστα ταξίδια που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτό, διοργανωτής είναι η ORANGE 
TRAVEL ( CYPRUS) LTD . Σε εκείνα τα ταξίδια που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με άλλους 
διοργανωτές ταξιδιών, η εταιρεία μας ενεργεί ως πωλητής και η ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή 
πλημμελή εκτέλεση αυτών ανήκει αποκλειστικά στους οργανωτές αυτούς. Ο ρόλος του γραφείου 
μας στις περιπτώσεις αυτές είναι καθαρά μεσολαβητικός και επί προμήθεια. Με την κράτησή σας θα 
αναφέρεται και ο οργανωτής της κάθε εκδρομής. 

3.7 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Συμμετοχή σε οποιοδήποτε πακέτο του προγράμματος προϋποθέτει την ταυτόχρονη και χωρίς 
επιφύλαξη αποδοχή των όρων συμμετοχής

τΙ ΚΑΛυΠτΕΙ ή ΔωΡΕΑΝ ΑσΦΑΛΕΙΑ στΑ ΠΑΚΕτΑ ΜΑσ

Ακύρωση ταξιδίου ( λόγω ασθένειας ή covid )

Νοσηλία κατα τη διάρκεια του ταξιδιού

Μόνιμη Ανικανότητα απο ατύχημα

Αποσκευές

Απώλεια χρημάτων κατα το ταξίδι

€500
€5,000

€21,000
€300

€1,000
Τα πιο πάνω είναι τα μέγιστα ασφαλισμένα ποσά για κάθε κάλυψη. Ισχύουν όροι και 
προυποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και για αναβάθμιση της ασφάλειας σας, 
επικοινωνήστε μαζί μας
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Ζήστε περισσότερα από μια απλή κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου και ξενοδοχείου
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